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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του τρόπου 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επειδή, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, η διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλει 

στη βιώσιμη εξέλιξη μιας κοινωνίας, η Ευρώπη δαπανά σημαντικά κονδύλια ετησίως 

προς το σκοπό αυτό. 

Ως άμεση συνέπεια των προαναφερομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων κρίνεται απαραίτητη 

μέχρι το 2020. Απώτερος στόχος της Ένωσης είναι η διατήρηση της ανθρώπινης 

ύπαρξης και του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται  η υποβολή εναλλακτικής πρότασης αναφορικά με 

τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται από τους πολίτες και τους 

επισκέπτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

ευρωπαϊκοί προς επίτευξη στόχοι του 2020 που υιοθετεί και η Ελλάδα. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με τη σύγκριση του υφισταμένου τρόπου διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων με τον αντίστοιχο προτεινόμενο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Στερεά απόβλητα, στρατηγικός σχεδιασμός, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, αποτέφρωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, περιβάλλον, SWOT 

ανάλυση 
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Abstract 

The objective of this study is to examine another strategic planning for solid waste 

management, produced within the Region of Central Macedonia. 

As it is already known, according to international standards, waste management 

contributes to the sustainable evolution of society, fact that leads Europe to have to 

spend significant annual funds for this purpose. 

Αs a direct consequence of the above, the European Union has established specific 

targets, the achievement of which is crucial that be completed by 2020. The ultimate 

goal of the Union is the conservation of life and the environment. 

In this context, a submission of an alternative recommendation  regarding the solid 

waste management of the Region of Central Macedonia is attempted which in turn is 

based on the National Waste Management Plan (NAP), including the european targets 

adopted by Greece and which are necessary to be achieved by the year 2020. The study 

is completed by comparing the current method of waste management with the 

proposals suggested in my project. 

 

Keywords: Solid waste, strategic planning, Region of Central Macedonia, 

incineration, European Union, targets, environment, SWOT analysis 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παραδοχή όλων για τη γιγάντωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι πλέον γεγονός. Η κατεπείγουσα επίλυση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη δεδομένης της προσπάθειας 

του ανθρώπινου είδους για επιβίωση. 

Κατά συνέπεια και επειδή η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγονται 

από τον άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερη από την ικανότητα του περιβάλλοντος να τα 

αφομοιώσει ή να τα καταστήσει αβλαβή (Farasat et al, 2015), θεωρήθηκε απαραίτητη 

η επιβολή εύρεσης ορθολογικά περιβαλλοντικών τρόπων διαχείρισή των. 

Ως εκ τούτου, αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο 

στρατηγικός σχεδιασμός της διαχείρισης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η όλη προσπάθεια βασίζεται στις 

δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 

πετύχει τους επιδιωκόμενους στόχους που τέθηκαν από την ευρωπαϊκή κοινοτική 

νομοθεσία με καταληκτική ημερομηνία το έτος του 2020. 

Συνολικά η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Συγκεκριμένα,  

Στο δεύτερο κεφάλαιο επεξηγείται ο όρος "στερεά απόβλητα", ενώ επιχειρείται μια 

ανάλυση στις πηγές, τις κατηγορίες και τη σύσταση των στερεών αποβλήτων. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις επιπτώσεις της συνεχώς αυξανόμενης ποσότητας των 

στερεών αποβλήτων που συντελεί στην ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών, προκαλώντας 

αρνητικές   επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση και στον άνθρωπο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενώ αναλύεται η ιεράρχηση των μεθόδων 

πρόληψης και διαχείρισή των. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αναγκαιότητα 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και στην εμπλοκή τους μέσω 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων, ενώ δεν παραλείπεται η ανάλυση του τρόπου 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και στα εταιρικά ευρωπαϊκά 

κράτη, γενικότερα. 

Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων που εφαρμόζεται σήμερα από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στηριζόμενη πάντα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, κυρίως λόγω του φόβου 

για επιβολή προστίμων. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στους νέους ευρωπαϊκούς 
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στόχους διαχείρισης με χρονικό ορίζοντα το 2020. Η αναφορά στον Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που αναθεωρήθηκε το 2015, κρίθηκε 

αναγκαία, μιας και αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα αναλυθεί ο 

προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης μιας εναλλακτικής 

πρότασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων πάντα στα πλαίσια που επιτρέπει το 

ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό δίκαιο. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων της παρούσης εργασίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1.1. Εισαγωγή  

Ο όρος "Στρατηγική" αναφέρεται στην "κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

την επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων" (Παπαδάκης, 2007). 

Η λέξη "στρατηγική" προέρχεται από την ελληνική λέξη "στρατηγός" και κατ' 

επέκταση από τη σύνθεση του ουσιαστικού "στρατός" και του ρήματος "άγω". 

Αντικατοπτρίζει τους δέκα (10) στρατηγούς της αρχαίας Αθήνας, επί μεταρρυθμίσεων 

του Κλεισθένους, οι οποίοι αποτελούσαν το στρατιωτικό συμβούλιο της πόλεως 

κατέχοντας και πολιτική εξουσία (Παπαδάκης, 2007). Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στο χώρο των επιχειρήσεων τη δεκαετία του 1960, έπειτα από τις εργασίες των  

Kenneth R. Andrews και C. Roland Christensen (Heracleous, L. T., 2003; Carcia L.M., 

2012). 

Σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο (2006) οι φάσεις της στρατηγικής είναι τέσσερις 

(4), η απεικόνιση των οποίων δίνεται στο διάγραμμα 1.1.1.  

 

 
Διάγραμμα 1.1.1.: Οι φάσεις της στρατηγικής (Γεωργόπουλος, 2006) 

 

Το γεγονός ότι η στρατηγική κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή πορεία ενός 

οργανισμού / επιχείρησης οφείλεται στο ότι (Γεωργόπουλος, 2006; Παπαδάκης, 2007 ; 

Κίτσιος, 2014): 
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 θέτει κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας απλούς, συνεπείς και μακροπρόθεσμους 

στόχους: είναι ένα είδος πυξίδας και απαντά στο ερώτημα ΠΩΣ ο οργανισμός / 

επιχείρηση θα πραγματώσει το όραμα ή την αποστολή του    

 οδηγεί σε συνεπείς - συνεκτικές αποφάσεις εξασφαλίζοντας τη συνοχή του 

οργανισμού 

 ορίζει τον οργανισμό, μειώνει την αβεβαιότητα: λειτουργεί ως κατευθυντήρια αρχή, 

επιτρέποντας στον οργανισμό / επιχείρηση να διακρίνει και να ξεχωρίσει τις 

ευκαιρίες και τις απειλές. Ακόμη, εξασφαλίζει ότι οι λαμβανόμενες αποφάσεις 

έχουν την ίδια κατεύθυνση και συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας του 

προσωπικού  

  συγκεντρώνει την προσπάθεια, προσδίδει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα: θεωρείται αποτέλεσμα πλήρους κατανόησης του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος, πετυχαίνοντας την αρμονική τους σύνδεση  

 

1.2. Στρατηγική Διοίκηση (strategic management) 

Ως έννοια αναφέρεται στη δυσκολότερη και σημαντικότερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζει ένας οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, ήτοι να θέσει 

θεμέλια για την επιτυχή πορεία του στο μέλλον. Η στρατηγική διοίκηση αφορά ένα 

σύνολο αποφάσεων και ενεργειών που φέρουν ως συνέπεια την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής στρατηγικής, προκειμένου να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι. Ως 

διαδικασία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι στόχοι και λαμβάνονται 

οι στρατηγικές αποφάσεις (Γεωργόπουλος, 2004).  

Στη στρατηγική διοίκηση περιλαμβάνονται (διάγραμμα 1.2.1. & διάγραμμα 1.2.2.) 

 η ανίχνευση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 

 η διαμόρφωση στρατηγικής   

 η υλοποίηση στρατηγικής 

 η αξιολόγηση και ο έλεγχός της  

 
Διάγραμμα 1.2.1.: Ανάπτυξη της στρατηγικής διοίκησης (Wheelen & Hunger, 2012) 
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Η μελέτη, ωστόσο, της στρατηγικής διοίκησης τονίζει την αξιολόγηση των 

εξωτερικών ευκαιριών και απειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες. 

 

 
Διάγραμμα 1.2.2.: Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης (Παπαδάκης, 2007).  

 

Οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στη διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης 

παρουσιάζονται επιγραμματικά στα διαγράμματα 1.2.1. & 1.2.2. και συνοψίζονται 

στις ευρείες στρατηγικές δραστηριότητες που ακολουθούν  

 

1.2.1. Ανίχνευση περιβάλλοντος 

Ανίχνευση περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση, αξιολόγηση και η διάδοση 

πληροφοριών από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού προς τα 

πρόσωπα κλειδιά μέσα στον οργανισμό. 

Το εξωτερικό περιβάλλον απαρτίζεται από μεταβλητές (ευκαιρίες και απειλές) που 

βρίσκονται εκτός του οργανισμού και συνήθως εκτός του ελέγχου της διοίκησης. 

Το εσωτερικό περιβάλλον αποτελείται από μεταβλητές (τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία) που υπάρχουν εντός του οργανισμού και συνήθως εκτός του βραχυπρόθεσμου 

ελέγχου της διοίκησης (σχήμα 1.2.1.1.). 
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Σχήμα 1.2.1.1.: Μεταβλητές του περιβάλλοντος (Γεωργόπουλος, 2006) 

 

1.2.1.1 Ανίχνευση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Το εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού / επιχείρησης αποτελεί το χώρο, από 

όπου αναζητούνται αδυναμίες και πιθανές απειλές από τη διοίκηση. Διακρίνεται στο 

(Γεωργόπουλος, 2004; Δρόσος, 2011): 

 Κοινωνικό περιβάλλον (societal environment): περιλαμβάνει τις γενικές δυνάμεις 

που δε σχετίζονται άμεσα με τις βραχυχρόνιες δραστηριότητες του οργανισμού, 

αλλά μπορούν και συχνά το κάνουν, να επηρεάσουν τις μακροχρόνιες αποφάσεις 

του. Οι δυνάμεις αυτές όπως φαίνονται και στο ανωτέρω σχήμα 1.2.1.1. είναι οι: 

 οικονομικές δυνάμεις: ρυθμίζουν την ανταλλαγή χρημάτων, πληροφοριών, 

υλικών & ενέργειας   

 τεχνολογικές δυνάμεις: επινοούν λύσεις σε προβλήματα 

 πολιτικές και νομικές δυνάμεις: κατανέμουν δύναμη και εκδίδουν 

περιοριστικούς νόμους και κανονισμούς 

 κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις: ρυθμίζουν τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα 

της κοινωνίας 

  Περιβάλλον του καθήκοντος ή της εργασίας (task environment): αποτελείται από 

ομάδες και στοιχεία που επηρεάζονται ή και επηρεάζουν τον οργανισμό / 

επιχείρηση. Οι ομάδες αυτές είναι: 
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 μέτοχοι 

 κυβερνήσεις 

 προμηθευτές 

 ανταγωνιστές 

 πελάτες 

 πιστωτές 

 εργατικές ενώσεις 

 ομάδες ατόμων ειδικών ενδιαφερόντων 

 εμπορία - δίκτυα διανομής 

 

1.2.1.2 Ανίχνευση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Κλειδί για την επιτυχία ενός οργανισμού / επιχείρησης και την ανάπτυξη 

επιτυχημένων στρατηγικών αποτελεί η ανίχνευση του εσωτερικού του περιβάλλοντος 

σε συνδυασμό με τη διαχείριση των πλεονεκτημάτων που επιφέρει. 

Εν αντιθέσει του εξωτερικού περιβάλλοντος ο έλεγχός των παραγόντων 

πραγματοποιείται εξολοκλήρου από τον οργανισμό / επιχείρηση, βοηθώντας τα 

διοικητικά στελέχη να αναπτύξουν επιτυχημένες στρατηγικές (Hunger, & Wheelen, 

2003). 

Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι ουσιαστικά οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του 

οργανισμού / επιχείρησης και περιλαμβάνουν (Γεωργόπουλος, 2004; Hunger, & 

Wheelen, 2003): 

 τη δομή: είναι ο τρόπος οργάνωσης ενός οργανισμού ως προς την επικοινωνία, την 

εξουσία και την εργασία. Αποκαλείται και διάταξη εντολής. Οι κυριότερες 

οργανωτικές δομές της είναι η απλή, η λειτουργική και η δομή κατά τμήματα 

 την κουλτούρα: είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός 

οργανισμού, διότι καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς του προσωπικού όλων 

των βαθμίδων. Αντικατοπτρίζει τις αξίες, τα ιδανικά και το όραμα του ιδιοκτήτη.  

 τους πόρους: Συνήθως κατατάσσονται σε μία εκ των τεσσάρων (4) κατηγοριών: 

 χρηματοδοτικοί: η εκτίμησή τους έχει ως σκοπό το έλεγχο της καταλληλότητας 

του οργανισμού / επιχείρησης ως προς την χρηματοοικονομική του θέση  

 φυσικοί: αναφέρονται στην ιδιοκτησία και στην ικανότητα πρόσβασης σε 

πρώτες ύλες. Διακρίνονται στα ακίνητα, τα αποθέματα πρώτων υλών, τα 

συστήματα διανομή και το μηχανολογικό εξοπλισμό 
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 ανθρώπινοι: Η γνώση, η εμπειρία και την ικανότητα του προσωπικού είναι 

καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, διότι ικανοποιούν τις ανάγκες του 

οργανισμού για αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία 

 τεχνολογικοί: σχετίζονται με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τον 

οργανισμό 

 

1.2.2. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής, ο αποκαλούμενος "στρατηγικός σχεδιασμός", 

χαρακτηρίζει τη διαδικασία που παρέχει κατευθύνσεις και έλεγχο, προσδιορίζοντας 

την κατεύθυνση του οργανισμού / της επιχείρησης και το εύρος των δραστηριοτήτων, 

με απώτερο στόχο να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό περιβάλλον σε παροντικό και 

μελλοντικό χρόνο. Ουσιαστικά, έχει ως αντικείμενο να εστιάσει την ενέργεια του 

οργανισμού και να συνδέσει τους στόχους του με τους πόρους και τις ευκαιρίες της 

αγοράς, ούτως ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική επιχειρηματική δράση και 

ανάπτυξη (Γιαννάτος, 2002; Wikipedia, 2016).  

Στην επίτευξη των στόχων θα συμβάλλει καταλυτικά η καταγραφή των δυνατών 

και αδύνατων σημείων του οργανισμού και η αντιπαραβολή τους με τις ευκαιρίες και 

τις απειλές που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται ένα απλό και πολύ διαδεδομένο εργαλείο, η SWOT1 analysis. 

 
      Εικόνα 1.2.2.1.: SWOT analysis (PrepLounge, 2016). 

1 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats  
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός διακρίνεται από τα ακόλουθα επιμέρους στάδια. 

Συγκεκριμένα: 

 Προσδιορισμός, αποστολή και καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών του 

οργανισμού / επιχείρησης: Κάθε οργανισμός / επιχείρηση φέρει ορισμένη σταθερή 

αποστολή, η οποία θεωρείται σημαντική για την επιβίωσή της. Αν και αποστολή 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι κυρίως η μεγιστοποίηση του κέρδους τους, για το 

δημόσιο είναι πρωτίστως ο εκσυγχρονισμός των οργανισμών του και 

δευτερευόντως η μεγιστοποίηση του ποσοστού του κέρδους των επιχειρήσεών του 

που δε λειτουργούν μονοπωλιακά, Προς την κατεύθυνση αυτή τίθενται και οι 

κατάλληλοι στόχοι (Μιχαλόπουλος et al., 2007). 

 Ανάπτυξη των στρατηγικών: Η στρατηγική διακρίνεται στα ακόλουθα τρία (3) 

αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα (Γεωργόπουλος, 2004; Pondicherry University, 2016): 

 στρατηγικές ανωτάτου  επιπέδου (corporate strategy): η εταιρική - 

επιχειρηματική στρατηγική περιγράφει τη συνολική κατεύθυνση του 

οργανισμού / επιχείρησης προς την ανάπτυξη, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει 

τόσο τις δραστηριότητες που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί όσο και τον 

τρόπο δόμησης και διαχείρισής αυτών, ώστε να πετύχει ένα ισορροπημένο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 στρατηγικές μεσαίου επιπέδου (business strategy or competitive strategy): η 

στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας ή ανταγωνιστική στρατηγική σχετίζεται 

με τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

προϊόντων και των υπηρεσιών ενός οργανισμού / επιχείρησης, καθώς και στο 

συνδυασμό επιμέρους δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. 

Μπορεί να περιγραφεί και ως ένας μακροπρόθεσμος επιχειρηματικός 

σχεδιασμός, καλύπτοντας συνήθως χρονική περίοδο 3 - 5 χρόνων.  

 στρατηγικές χαμηλού επιπέδου ή λειτουργικές (functional strategies): η 

λειτουργική στρατηγική σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 

των χρησιμοποιούμενων επί τον οργανισμό / επιχείρηση πόρων. Πρόκειται για 

τις ενέργειες που οφείλει κάθε τμήμα να ακολουθεί, με απώτερο στόχο την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων.  
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Διάγραμμα 1.2.2.1.: Οι επιμέρους στρατηγικές των τριών στρατηγικών επιπέδων 

                                     (Σουμπενιώτης, 2016) 

 



11 
 

 επιλογή της καλύτερης στρατηγικής: κατά την επιλογή το πιο σημαντικότερο 

κριτήριο είναι η ικανότητα της προτεινόμενης στρατηγικής να ασχοληθεί με 

τους στρατηγικούς παράγοντες που τίθενται στην ανάλυση SWOT. Εάν η 

εναλλακτική λύση δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και τα 

δυνατά σημεία του οργανισμού και επιπλέον δεν την απομακρύνει από τις 

απειλές του περιβάλλοντος και τα αδύνατα σημεία, πιθανότατα θα αποτύχει. 

Σημαντικό, επίσης, στοιχεί κατά την επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής 

είναι η ικανότητα κάθε μιας εναλλακτικής δυνατότητας να ικανοποιεί τους 

στόχους που συμφωνήθηκαν με την μικρότερη δυνατή χρήση πόρων και με τις 

λιγότερες παρενέργειες. 

 Ανάπτυξη των πολιτικών: οι κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της 

στρατηγικής. Επειδή προέρχονται από την επιλεγμένη στρατηγική οι πολιτικές 

παρέχουν την καθοδήγηση για την λήψη των αποφάσεων και για τις ενέργειες σε 

όλη την έκταση του οργανισμού. Οι πολιτικές έχουν συνήθως μεγάλη διάρκεια 

ζωής και μερικές φορές μεγαλύτερη από την διάρκεια της συγκεκριμένης 

στρατηγικής που τις δημιούργησε. Οι γενικές πολιτικές του τύπου "Πρώτα ο 

πολίτης" μπορεί να αποτελέσουν με την πάροδο του χρόνου μέρος της κουλτούρας 

ενός οργανισμού. 

 

Για την διαμόρφωση της στρατηγικής είναι απαραίτητα το όραμα, η αποστολή και 

οι σκοποί του οργανισμού / επιχείρησης, η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ευκαιριών και των απειλών που 

παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών / επιχειρήσεων ως προς 

τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του εσωτερικού του περιβάλλοντος (Γεωργόπουλος, 

2004).  

 

1.2.3. Υλοποίηση της Στρατηγικής 

Υλοποίηση της στρατηγικής, αναφέρεται και ως "λειτουργικός σχεδιασμός", είναι 

το σύνολο των ενεργειών και των επιλογών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

ενός στρατηγικού σχεδίου. Είναι η διεργασία με την οποία οι στρατηγικές και οι 

πολιτικές μπαίνουν σε εφαρμογή με την ανάπτυξη (Γεωργόπουλος, 2004; 

Γεωργόπουλος, 2006): 
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 προγραμμάτων: Το πρόγραμμα είναι μια δήλωση των ενεργειών ή των βημάτων 

που πρέπει να γίνουν για να καταστρωθεί ένα σχέδιο μιας χρήσης. Ο σκοπός του 

προγράμματος είναι να προσανατολίσει τη στρατηγική προς τη δράση 

 προϋπολογισμών που πρέπει να καταστρωθούν:  Ο προϋπολογισμός είναι μια 

δήλωση των προγραμμάτων μια επιχείρησης με χρηματικούς όρους. Μετά την 

ανάπτυξη των προγραμμάτων, αρχίζει η διεργασία του προϋπολογισμού. Η 

κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι ο τελευταίος πραγματικός έλεγχος που 

διαθέτει ένας οργανισμός για να διαπιστώσει πόσο εφαρμόσιμη είναι η στρατηγική 

που επέλεξε. Μια ιδανική στρατηγική μπορεί να κριθεί τελείως ανεφάρμοστη μόνο 

στο στάδιο της λεπτομερούς αποτίμησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων 

εφαρμογής. 

 νέων διαδικασιών: ονομάζονται και "Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας". 

Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνικών ή βημάτων σε διαδοχή που περιγράφουν 

λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η εκτέλεση ενός 

συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Με την έγκριση των προϋπολογισμών ενός 

προγράμματος μιας διεύθυνσης και του συνόλου του οργανισμού, πρέπει να 

διατυπωθούν ή και να αναθεωρηθούν οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, οι 

οποίες συνήθως εκθέτουν αναλυτικά τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων του οργανισμού ενέργειες. 

Ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στην κουλτούρα, τη δομή και τα συστήματα 

διοίκησης του συνόλου του οργανισμού / επιχείρησης. Πραγματοποιείται από τα 

ενδιάμεσα στελέχη και τα στελέχη της "πρώτης γραμμής" κάτω από την επίβλεψη 

των ανωτέρων. Συχνά περιλαμβάνει καθημερινές αποφάσεις για την κατανομή των 

πόρων 

1.2.4. Αξιολόγηση και έλεγχος 

Αξιολόγηση και έλεγχος είναι η διεργασία με την οποία οι δραστηριότητες του 

οργανισμού και η απόδοση παρακολουθούνται, έτσι ώστε η πραγματική απόδοση να 

μπορεί να συγκριθεί με την επιθυμητική. Η διεργασία εξασφαλίζει την απαραίτητη 

αναπληροφόρηση στο μάνατζμεντ για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να πάρει 

διορθωτικά μέτρα, όπου είναι απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα μοντέλο αναπληροφόρησης πέντε βημάτων, όπως αποτυπώνεται παρακάτω: 
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                                                                               Τέλος 

Διάγραμμα 1.2.4.1.: Αξιολόγηση και έλεγχος  (Γεωργόπουλος, 2006) 

 

Η αξιολόγηση και οι πληροφορίες ελέγχου πρέπει να είναι σχετικές με αυτό που 

παρακολουθείται. Ένα από τα εμπόδια για τον αποτελεσματικό έλεγχο είναι η 

δυσκολία στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για σημαντικές δραστηριότητες και 

αποτελέσματα (Langfield-Smith, 1997).  

Ως προς το είδος των ελέγχων κατηγοριοποιούνται σε (Langfield-Smith, 1997): 

 τυπικούς και μη τυπικούς 

 απόδοσης και συμπεριφοράς 

 αγοράς, γραφειοκρατίας και απλούς  

 διοικητικούς και κοινωνικούς 

 αποτελεσμάτων, δράσης και προσωπικούς 

Αν και η αξιολόγηση και ο έλεγχος θεωρούνται το τελευταίο κύριο στοιχείο των 

στρατηγικών δραστηριοτήτων, είναι δυνατό να φανερώσει αδυναμίες με άμεση 

συνέπεια την ενεργοποίηση όλης της διαδικασίας από την αρχή (Γεωργόπουλος, 

2004). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368295000402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368295000402
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Επίκεντρο της στρατηγικής διοίκησης είναι η διαχείριση της αλλαγής και 

συγκεκριμένα η αλλαγή στο περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) και η αλλαγή στον 

τρόπο διασύνδεσής των μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών. Η σημασία της αλλαγής 

διαφαίνεται και στις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης, όπως εν συνεχεία 

διατυπώνονται (Γεωργόπουλος, 2004). Συγκεκριμένα, η στρατηγική διοίκησης: 

 περιλαμβάνει τη διοίκηση του οργανισμού, τη χρήση στρατηγικών και τη μεταξύ 

τους σχέση 

 φέρει ως βασική αποστολή τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

περιβάλλοντος και της επιχείρησης 

 καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών που δημιουργούνται εκτός και 

εντός της επιχείρησης 

 απαιτεί την ανάληψη κινδύνου 

 κατανοεί το μελλοντικό περιβάλλον της επιχείρησης, επινοώντας και 

δημιουργώντας τις κατάλληλες μελλοντικές ανταγωνιστικές συνθήκες 

 θεωρείται αντικείμενο του συνόλου της επιχείρησης . Η αλλαγή πραγματοποιείται 

στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης επηρεάζοντας 

οποιαδήποτε ομάδα ή τμήμα της. 

Συμπερασματικά, η στρατηγική διοίκηση αφορά το σύνολο των αποφάσεων και 

ενεργειών, οι οποίες φέρουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στρατηγικής που συντελεί 

στην επίτευξη των στόχων. Η διαδικασία που ακολουθείται αποτελεί ουσιαστικά τη 

μέθοδο για τον καθορισμό των στόχων και τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Οι 

στρατηγικές αποφάσεις αφορούν το σύνολο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο 

οργανισμός / επιχείρηση, το σύνολο των πόρων που αυτή διαθέτει, καθώς και την 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Γεωργόπουλος, 2004). 

Αναφορικά με το δημόσιο τομέα, ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του, εντός του 

πλαισίου της στρατηγικής διοίκησης, ξεκινάει οργανωμένα με τη σύσταση μονάδων 

στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής σε κάθε υπουργείο, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α'/31.7.1990) (Γρηγοριάδου, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

2.1. Εισαγωγή  

Τα στερεά απόβλητα αποτελούν ένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν εξαιτίας 

της υπέρμετρης φιλοδοξίας του ανθρώπου να υπερισχύσει της φύσης.    

  

 
Εικόνα 2.1.1: Οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δράσης στο περιβάλλον (Hoornweg, & 

Bhada-Tata, 2012) 

 

Με τον όρο “Στερεά Απόβλητα” χαρακτηρίζονται οι στερεές ως προς τη φυσική 

τους κατάσταση ουσίες ή αντικείμενα, ο κάτοχος των οποίων τα απορρίπτει ή 

υποχρεούται να τα απορρίψει (ΑΠΘ, 2016; Εθνικό Τυπογραφείο, 2016). 

Ο ανωτέρω ορισμός είναι γενικός και εντάσσει την ετερογενή μάζα των στερεών 

αποβλήτων από τον αστικό ιστό, καθώς και την πιο ομοιογενή μάζα γεωργικών, 

βιομηχανικών και ορυκτών αποβλήτων (Tchobanoglous et al., 1993; ΑΠΘ, 2016). 

Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για υλικά που προκύπτουν ως παραπροϊόντα από από 

τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας (Τραγούδας, 2006). 

Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός μιας ουσίας ως «απόβλητο» καθορίζεται από (ΑΠΘ, 

2016): 

 τις ιδιότητες της  

 τις ισχύουσες οικονομικές καταστάσεις  

 το κόστος της απόρριψης, με ενδεχόμενο αύξησης μέσω της επιβολής τελών 

 την ισχύουσα νομοθεσία (πρόστιμο πλημμελούς ή παράνομης απόρριψης) 
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2.2. Πηγές, κατηγορίες και σύσταση στερεών αποβλήτων 

Παρά το γεγονός ότι τα στερεά απόβλητα αποτελούνται από μια μεγάλη ποικιλία 

υλικών είναι εφικτό να ταξινομηθούν σε γενικές κατηγορίες σύμφωνα πάντα με την 

προέλευσή τους, κατά κοινή ορολογία την "πηγή" τους (Γαβριλάκης, 2000).  

Οι πηγές των στερεών αποβλήτων που παράγονται από μια κοινότητα σχετίζονται 

γενικά με τη χρήση της γης και τη ζωνοποίηση αυτής. Παρά τις πληθώρες 

κατηγοριοποιήσεις πηγών που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, οι κύριες κατηγορίες 

είναι οι ακόλουθες (Tchobanoglous et al., 1993): 

 κατοικίες 

 εμπόριο 

 ιδρύματα 

 κατασκευές και κατεδαφίσεις 

 καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 

 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) 

 βιομηχανίες 

 πρωτογενής τομέας (αγροτικές εργασίες) 

Οι πηγές των στερεών αποβλήτων, όπως καταγράφονται ανωτέρω 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.2.1. που ακολουθεί.  

Οι κατηγορίες των στερεών αποβλήτων καταγράφονται λεπτομερέστατα στον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)2 (Πίνακας 2.2.2.), σύμφωνα πάντα με το 

ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με 

την ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β’/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για 

τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης» όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4042/2012. 

 

 

2 Ο Ε.Κ.Α. αποτελεί έναν εναρμονισμένο, μη εξαντλητικό κατάλογο αποβλήτων, ο οποίος ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα είναι εφικτό να αναθεωρείται και να ανασκευάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ε.Κ.Α. αποτελεί σήμερα ονοματολογία αναφοράς, παρέχοντας για όλη 

την Κοινότητα κοινή ορολογία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Τα 

επικίνδυνα απόβλητα που καταγράφονται στον Ε.Κ.Α. σημειώνονται με αστερίσκο όπως ορίζει η 

Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Τέλος, τονίζεται ότι κάθε υλικό που περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α. δεν 

αποτελεί απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος είναι δόκιμος μόνο όταν καλύπτεται ο 

ορισμός του με βάση το άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ (ΕΕΔΣΑ, 2016). 
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Πίνακας 2.2.1.: Πηγές των στερεών αποβλήτων  (Tchobanoglous et al., 1993) 

 
 

Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α. τα στερεά απόβλητα διακρίνονται σε 20 κατηγορίες, η 

κάθε μία εκ των οποίων χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα γνωρίσματα. 
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Πίνακας 2.2.2.: Κατηγορίες στερεών αποβλήτων κατά ΕΚΑ (Εθνικό Τυπογραφείο, 

2016) 

 
 

Επιπλέον, και βάση της ταξινόμησής τους, τα στερεά απόβλητα διακρίνονται 

κυρίως σε δύο (2) κατηγορίες (Εθνικό Τυπογραφείο, 2016), η κάθε μία εκ των οποίων 

υποδιαιρείται σε επιμέρους κατηγορίες και υποκατηγορίες (Σχήμα 2.2.1).  
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Σχήμα 2.2.1: Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων (Βογιατζής, nd) 

 

Συγκεκριμένα, τα στερεά απόβλητα διακρίνονται στα (Βογιατζής, nd): 

 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

 Ειδικά Στερεά Απόβλητα (ΕΣΑ) 

 

2.2.1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (Municipal Solid Waste) 

Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) καλούνται συχνά και ως απορρίμματα ή 

σκουπίδια που περιλαμβάνουν στερεά ή ημι-στερεά υλικά από οικιακές και εμπορικές 

εγκαταστάσεις ή ιδρύματα, χωρίς καμία πλέον αξία που να προσδίδει οποιοδήποτε 

όφελος για τη διατήρησή τους (Farasat et al, 2015).  

Συγκεκριμένα, τα αστικά στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν (ΥΠΕΚΑ, 2016(b)): 

 τα οικιακά απόβλητα  

 τα απόβλητα του 20 κεφαλαίου του πίνακα ΕΚΑ που παράγονται από τους 

κοινωφελείς οργανισμούς (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις 

εμπορικές επιχειρήσεις, τις βιομηχανικές και υγειονομικές μονάδες, καθώς και τις 

μονάδες των ενόπλων δυνάμεων 

Στο ρεύμα των στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα στερεά απόβλητα 

αστικού τύπου συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα (Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, 2015): 
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 τα απόβλητα των συσκευασιών: προκύπτουν από την ημερήσια χρήση προϊόντων 

από τους καταναλωτές και από δραστηριότητες όπως εμπορικές και βιομηχανικές. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί, το 

αλουμίνιο, ο χάλυβας και το ξύλο, η διαχρονική εξέλιξη παραγωγής των οποίων 

για τα έτη 2006 - 2011 απεικονίζεται στο σχήμα 2.2.1.1.3 (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2015). 

 

 
Διάγραμμα 2.2.1.1.: Η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής των αποβλήτων 

συσκευασιών κατά τα έτη 2006 - 2011 (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2015) 

 

 τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής 

προελεύσεως  

 μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα απόβλητα των φορητών ηλεκτρικών 

στηλών και των συσσωρευτών (ΗΣ & Σ), οι λαμπτήρες φθορισμού, τα προς 

απόσυρση φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα 

(συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας τους) που χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό, την απολύμανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών 

3 Η μείωση στην παραγωγή των αποβλήτων συσκευασιών κατά τα έτη 2010 και 2011 οφείλεται στη 
μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης ()  
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Αντιθέτως, στα αστικού τύπου στερεά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται τα 

(ΕΕΔΣΑ, 2016): 

 Αδρανή και κατάλοιπα δημοσίων έργων  

 Βιομηχανικές στάχτες, σκουριές, μολυσματικά νοσοκομειακά  & υπολείμματα 

σφαγείων  

 Πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς 

Σήμερα στην Ελλάδα παράγονται περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια τόνοι 

αστικών στερεών αποβλήτων, ενώ παρατηρείται μια σημαντική αυξητική τάση της 

παραγωγής αυτών, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων, 

της συνεχούς αύξησης του τουριστικού ρεύματος και της ανόδου του βιοτικού 

επιπέδου με αποτέλεσμα την αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών (Διάγραμμα 

2.2.1.1).  

 
Διάγραμμα 2.2.1.2.: Αυξητική τάση της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων 

στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. (Euroconsultants and EPTA, 2010) 

 

Συγκεκριμένα, η μέση ημερησία παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο 

στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται σε 1,1kg/κάτοικο, χαμηλότερη του αντίστοιχου 

μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται στα 1,48kg/κάτοικο/ημέρα 

(ΥΠΕΚΑ, 2016(b); Θεοχάρη et al, 2006; ΕΕΣΔΑ, 2016). 

Η αυξητική τάση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων παρέχεται ως 

πληροφορία και στο χάρτη 2.2.1.1., σύμφωνα με τον οποίο απεικονίζεται η πρόβλεψη 

της παραγωγής των βασικών κατηγοριών αποβλήτων για το έτος 2020 συγκρίνοντάς 
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την παράλληλα με την αντίστοιχη του έτους 2011 (Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, 2015).  

 

 
Χάρτης 2.2.1.1.:  Παραγωγή βασικών κατηγοριών αποβλήτων για τα έτη 2011 και 2020 (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2015) 
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Από τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα της ελληνικής επικράτειας το 

μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούν τα ζυμώσιμα (υπολείμματα τροφής), με το 

χαρτί/χαρτόνι και το πλαστικό να έπονται σε ποσοστά μικρότερα του ήμισυ των 

ζυμωσίμων (Διάγραμμα 2.2.1.3.) 

 

 
Διάγραμμα 2.2.1.3.: Ποσοστιαία σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων (κατά 

βάρος) στην Ελλάδα (Θεοχάρη et al, 2006) 

 

Συγκριτικά με τη μέση ποσοστιαία σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων 

της Ε.Ε. με της Ελλάδος παρατηρείται πως στη χώρα μας η ποσότητα των οργανικών 

υπερέχει αισθητά, σε αντίθεση με το ποσοστό του χαρτιού και των υπολοίπων 

αποβλήτων (Διάγραμμα 2.2.1.4.).  

 

 
Διάγραμμα 2.2.1.4.:  Μέση ποσοστιαία σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων 

της Ε.Ε. (Ντάρακας, 2014). 
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2.2.2. Ειδικά απόβλητα 

Τα ειδικά απόβλητα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: στα μη επικίνδυνα 

απόβλητα, στα επικίνδυνα απόβλητα και στα ιατρικά απόβλητα ή απόβλητα 

υγειονομικών μονάδων (Βογιατζής, nd). 

Στα ειδικά απόβλητα περιλαμβάνονται ραδιενεργά απόβλητα, παθογενή απόβλητα 

από νοσοκομεία και εργαστήρια ερευνών, νεκρά ζώα, ακατάλληλα τρόφιμα, απόρρητα 

στοιχεία, παλιές μετοχές, καμένα λάδια, PVBs, εκρηκτικά, λάσπη μονάδων βιολογικού 

καθαρισμού και απόβλητα που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις (Καρβούνης & 

Γεωργακέλλος, 2003).  

 

2.2.2.1. Μη επικίνδυνα απόβλητα 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ, 2016) ως μη 

επικίνδυνα απόβλητα ορίζονται τα απόβλητα που δεν κατατάσσονται στην ομάδα των 

επικινδύνων και κατατάσσονται στα: 

 βιομηχανικά: απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των 

βιομηχανικών μονάδων και δε χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την 

ταξινόμηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου ΕΚΑ (ΕΚΑ) (Εθνικό Τυπογραφείο, 

2016). Διακρίνονται σε (ΑΕΙΦΟΡΟΣ, 2016): 

 ανόργανα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα: χρησιμοποιημένες άμμοι 

αμμοβολής, μεταλλουργικές σκωρίες, τέφρες και χρησιμοποιημένα 

πυρότουβλα  και λάσπες φυσικοχημικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων  

 οργανικά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα: πλαστικά υπολείμματα και 

απόβλητα συσκευασιών 

 άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα: πρόκειται για τα ακόλουθα ρεύματα στερεών 

αποβλήτων: 

 Ιλύες από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): Η ιλύς θεωρείται 

παραπροϊόν των σταδίων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων (European 

Commission, 2002). Αποτελείται από οργανική ύλη, άζωτο, φώσφορο, κάλιο, 

καθώς και από ασβέστιο, μαγνήσιο και θείο. Επιπλέον, περιέχει ρυπαντές, 

όπως βαρέα μέταλλα, οργανικούς ρυπαντές και παθογόνους 

μικροοργανισμούς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον. Στις 

περιπτώσεις που τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα εκβάλλουν στο σύστημα 

αποχέτευσης των αστικών λυμάτων τότε η ιλύς περιέχει σημαντικά υψηλές 
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συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μόλυβδο, ψευδάργυρο και χαλκό (Williams, 

2005)      

 Μεταχειρισμένα ελαστικά: Πρόκειται για παλαιά ελαστικά των κάτωθι 

κατηγοριών (ΕΕΣΔΑ, 2016): 

 επιβατικών αυτοκινήτων 

 αγροτικών οχημάτων  

 ημιφορτηγών - φορτηγών 

 ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών 

 βιομηχανικών και χωματουργικών οχημάτων 

Ετησίως στην Ε.Ε παράγονται περί τα 3.250.000tn ελαστικά απόβλητα 

προερχόμενα από αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και περισσότερα από 

60*104tn ελαστικά απόβλητα προερχόμενα από αγροτικά και άλλα οχήματα 

(Ε.Ο.ΑΝ., 2016) 

 ΟΤΚΖ: Τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους θεωρούνται τα 

οχήματα που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Ετησίως, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, παράγονται περισσότερα από 8*106tn αποβλήτων από ΟΤΚΖ, με την 

τάση αυτή να παρουσιάζει ανοδική πορεία (Ε.Ο.ΑΝ., 2016) 

 ΑΕΚΚ: Αποτελούν τα  απόβλητα που προκύπτουν από  εργασίες Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα 

(Fatta, Papadopoulos, Avramikos, Sgourou, Moustakas, Kourmoussis, Mentzis 

& Loizidou, 2003).): 

  χώματα εκσκαφής: χαλίκι, άμμος, πέτρες, χώμα 

 τα υλικά σχεδιασμού και διατήρησης των οδικών δικτύων: άσφαλτος και 

υλικά οδοστρώματος  

 Τα υλικά κατεδαφίσεων: μπετόν, επιχρίσματα, τούβλα, γύψος, ντυμένη 

πέτρα, πορσελάνη, κ.λ.π.  

 ΑΗΗΕ: Αποτελούν τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού και περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ομάδες προϊόντων (ΕΕΣΔΑ, 

2016): 

 μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, ηλεκτρικές 

κουζίνες, συσκευές κλιματισμού, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λ.π)  

 μικρές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές σκούπες, φρυγανιέρες, συσκευές 

τηγανίσματος (φριτέζες), ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικά σίδερα, κ.λ.π) 



26 
 

 εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Η/Υ, εκτυπωτές, 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, αριθμομηχανές, τερματικά και συστήματα 

χρηστών, κλ.π.) 

 καταναλωτικά είδη (ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ενισχυτές ήχοτ, μουσικά 

όργανα, κ.λ.π) 

 φωτιστικά είδη 

 ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (τρυπάνια, πριόνια, ραπτομηχανές, 

κ.λ.π.) 

 παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού (βιντεοπαιχνίδια, 

κ.λ.π.) 

 ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και 

μολυσμένων (τεστ γονιμοποίησης, ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός, κ.λ.π.) 

 όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (ανισχευτές καπνού, θερμοστάτες, 

συσκευές μέτρησης, κ.λ.π.) 

 συσκευές αυτόματης διανομής (χρημάτων, στερεών προϊόντων, θερμών 

ποτών, κ.λ.π.) 

 Γεωργικά:  χαρακτηρίζονται τα κάθε μορφής υποπροϊόντα ή παράγωγα της 

γεωργικής δραστηριότητας, τα οποία είτε δεν έχουν ουδεμία οικονομική αξία 

για την επιχείρηση είτε η παραπέρα διαχείριση ή επεξεργασία τους κρίνεται 

οικονομικά ασύμφορη (Γεωργακάκης, 2003). Στα γεωργικά απόβλητα 

περιλαμβάνονται (Youth farm, 2016): 

 οργανικά (φυσικά) παραπροϊόντα της γεωργικής δραστηριότητας: μεταξύ 

των οργανικών γεωργικών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή ημιστερεών) 

περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμματα (άχυρα δημητριακών, στέμφυλα 

οινοποιίας, στελέχη καλαμποκιού και βάμβακος κ.α), τα ζωικά 

υπολείμματα (περιττώματα και ουρικά απόβλητα του ζωικού κεφαλαίου 

και των πουλερικών, η κλινοστρωμνή κ.α.) αλλά και τα αγροβιομηχανικά 

υπολείμματα (υπολείμματα βιομηχανιών χυμών εσπεριδοειδών, 

υποπροϊόντα ελαιουργείων) 

 μη-οργανικά (μη-φυσικά) παραπροϊόντα της γεωργικής δραστηριότητας: 

περιλαμβάνουν τις πλαστικές συσκευασίες (λιπασμάτων, σπόρων, 

φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών), τα κτηνιατρικά σκευάσματα και 

υλικά (π.χ. χρησιμοποιημένες σύριγγες), τα απόβλητα από τα μηχανήματα 
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(π.χ. ελαστικά αυτοκινήτου, μπαταρίες και πετρέλαιο), τα παλιά 

μηχανήματα, τις περιφράξεις κλπ. 

Αν και η ποσότητα αποβλήτων που παράγονται από το γεωργικό τομέα είναι 

σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αστικά απόβλητα ή τα απόβλητα των 

βιομηχανιών, η δυνατότητα ρύπανσης αυτών των αποβλήτων είναι υψηλή σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Παραδείγματος χάριν, τα λιπάσματα μπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση των εδαφών και των υδάτων, ενώ τα ζωικά 

περιττώματα αποτελούν πιθανή πηγή ανάπτυξης επικίνδυνων παθογόνων 

οργανισμών 

 

2.2.2.2. Επικίνδυνα απόβλητα 

Ως επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή και 

περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.4042/2012 

(ΦΕΚ 24/Α'/2012), ήτοι του βασικού νόμου για την ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος (ΕΛΙΝΥΑΕ, 2016) (Πίνακας 2.2.2.2.1.). Ουσιαστικά, πρόκειται για τα 

απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως εκρηκτικές, τοξικές, 

εύφλεκτες, ραδιενεργές, καρκινογόνες, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες (Δερματάς, 

2010), οι οποίες είτε μεμονωμένα είτε μετά από επαφή με άλλου είδους απόβλητα 

ενοχοποιούνται για την εμφάνιση ποικίλων προβλημάτων υγείας του ανθρώπινου 

είδους καθώς και περιβαλλοντικών προβλημάτων (LaGrega, Buckingham & Evans, 

2010).  

Στην Ευρωπαϊκή  Ένωση τα επικίνδυνα απόβλητα συνεισφέρουν σε ποσοστό 1% 

στη συνολικά παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων, με την Ελλάδα να παράγει περί 

τους 290.000tn ετησίως (ΕΕΣΔΑ, 2016). 

Η παραγωγή των επικινδύνων αποβλήτων προέρχεται από ετερογενείς μεταξύ τους 

δραστηριότητες, όπως βιομηχανικές, εμπορικές, αγροτικές, εκπαιδευτικές, καθώς και 

κρατικές και τοπικές υπηρεσίες και νοικοκυριά (Σκορδίλης &Κομνίτσας, 2004). 

Σύμφωνα με τους Σκορδίλη &Κομνίτσα (2004) στην Ελλάδα οι βασικότερες 

κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων είναι:  

 τα πετρελαιοειδή 

 οι όξινες λάσπες από αναγέννηση χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων 

 οι χρησιμοποιημένοι καταλύτες 

 οι λάσπες επιμεταλλωτηρίων 

 λάσπες βαφείων - φινιριστηρίων 



28 
 

 οι λάσπες από την επεξεργασία μπαταριών 

  οι λάσπες από τη βιομηχανία λιπασμάτων 

 οι λάσπες από τις βιομηχανίες  

 λάσπες από φρύγματα σιδηροπυρίτη 

 σκόνες από σακκόφιλτρα χαλυβουργίας  

 

Πίνακας 2.2.2.2.1.: Διάκριση των επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις ιδιότητές 

τους (ΕΛΙΝΥΑΕ, 2016) 
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2.2.2.3. Ιατρικά απόβλητα ή απόβλητα υγειονομικών μονάδων 

Ιατρικά Απόβλητα τα οποία μετονομάστηκαν σε Απόβλητα Υγειονομικών 

Μονάδων σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β'/8.5.2012), 

θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες και 

αναφέρονται στον κατάλογο των αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 

2000/532/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει (Εθνικό 

τυπογραφείο, 2016).  

Στα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες 

(Εθνικό τυπογραφείο, 2016; Καράμπαμπα, nd): 

 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά 

απόβλητα: Προέρχονται κυρίως από τις εργασίες καθαριότητας και παρασκευής 

φαγητού, καθώς και από τις διοικητικές εργασίες 

 Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): Διακρίνονται σε:  

 Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): εκδηλώνουν μόνο την 

επικίνδυνη ιδιότητα Η9 βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 60 του 

Νόμου 4042/2012. Ο όρος «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς 

μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ– ΜΧ)» που προβλέπεται στην κοινή 

υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β ́ 1419) αντικαθιστάται από τον 

όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)». Στην 

υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παθολογικά απόβλητα (ανθρώπινα 

μέλη και ιστοί), το αίμα, τα επικίνδυνα σωματικά υγρά, τα αιχμηρά ιατρικά 

εργαλεία (βελόνες, νυστέρια, κ.α.), τα απόβλητα από μεταδοτικά νοσήματα, 

τα εργαστηριακά απόβλητα που περιέχουν κάποιο μολυσματικό παράγοντα 

και τα απόβλητα από κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): παρουσιάζουν την επικίνδυνη ιδιότητα 

Η9 ταυτόχρονα είτε με μία είτε με περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες βάσει 

του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Με τον όρο 

«Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» αντικαθιστάται ο όρος «Επικίνδυνα 

Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα 

(ΕΙΑ– ΜΤΧ)», ο οποίος αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση 

37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β ́ 1419). Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 

τα απόβλητα εξετάσεων (αντιδραστήρια & διαλύτες), τα απόβλητα από 

χημειοθεραπείες και τα ανατομικά απόβλητα από παθολογοανατομικά 

εργαστήρια (πειραματόζωα, ιστοί και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα) 
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 Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): απόβλητα που εκδηλώνουν τουλάχιστον 

μία επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9. Με τον όρο «Άλλα 

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)» αντικαθιστάται ο όρος «Επικίνδυνα Ιατρικά 

Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ)» που προβλέπεται στην 

κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β ́ 1419). Στην 

υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ληγμένα φάρμακα και τα απόβλητα 

που περιέχουν υδράργυρο, βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες οργανικές ενώσεις  

 Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Περιλαμβάνουν τα ραδιενεργά, τις συσκευασίες με 

αέρια υπό πίεση, τα ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μπαταρίες, απόβλητα 

εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και απόβλητα έλαια) 

 

2.3. Επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων  

Η συνεχώς αυξανόμενη τάση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων αποτελεί 

απειλή τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, κυρίως όταν διατίθενται 

ανεξέλεγκτα σε σκουπιδότοπους ή ακόμη και σε ελεγχόμενες χωματερές (Σκορδίλης 

&Κομνίτσας, 2004; Williams, 2005; Τερζής, 2009). 

Συγκεκριμένα, η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων παράγει 

περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία συνδέονται στενά με την γιγάντωση του 

αστικού ιστού και τη βιομηχανική πρόοδο. Πρόκειται για προβλήματα όπως 

(Σκορδίλης &Κομνίτσας, 2004; Ejaz, Akhtar, Nisar & Ali Naeem, 2010; El-Fadel, 

Findikakis & Leckie, 1997; Macias-Corral, Samani, Hanson, Smith, Funk, Yu & 

Longworth, 2008): 

 Ρύπανση εδάφους, υπεδάφους και υδάτων μέσω των στραγγισμάτων των 

αποβλήτων και εν συνεχεία δημιουργία προβλημάτων ρύπανσης της τροφικής 

αλυσίδας, φυτοτοξικότητα κ.α. 

 Διασπορά αποβλήτων μέσω του ανέμου 

 Αισθητική υποβάθμιση 

 Επιδράσεις στο οικοσύστημα λόγω μείωσης της βιοποικιλότητας    

 Κλιματική αλλαγή μέσω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οφείλεται κυρίως 

στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

 Εκπομπή δύσοσμων αερίων, όπως υδρόθειο (Η2S), μερκαπτάνες, αμίνες, κ.α. 



31 
 

 Παραγωγή βιοαερίου: ευθύνεται για τυχόν πυρκαγιές και εκρήξεις, καθώς και για 

την καταστροφή του ριζικού συστήματος των φυτών εξαιτίας της δημιουργίας 

ασφυκτικών καταστάσεων πέριξ των ριζών αυτών 

 Επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία: ενδεικτικά, ενοχοποιούνται για την εμφάνιση 

καρκινογενέσεων, ερεθισμών και βλάβης των πνευμόνων και του δέρματος 

(πίνακας 2.3.1.), εγκεφαλικά κ.α. 

 Επιδράσεις στα κτήρια: δημιουργία συνθηκών διάβρωσης από παραγόμενους στις 

χωματερές αέριους ρύπους  

 

Πίνακας 2.3.1.: Επιπτώσεις των επικινδύνων στερεών αποβλήτων στην ανθρώπινη   

                           υγεία και στο περιβάλλον (Williams, 2005) 

 
 

Για την αποφυγή των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανακύπτουν από το 

μεγάλο ποσοτικά αριθμό των στερεών αποβλήτων και τα οποία επηρεάζουν 

ουσιαστικά και το ανθρώπινο είδος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 2 που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

3.1. Εισαγωγή 

 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων άρχισε να διαμορφώνεται σε πρόβλημα 

ήδη από την εποχή της έντονης βιομηχανοποίησης και αστικοποίησης, αφενός μεν 

λόγω του μεγάλου παραγόμενου όγκου τους, αφετέρου δε λόγω της συνεχούς 

εμφάνισης νέων – δύσκολα αποσυντιθέμενων – υλών και προϊόντων. 

Συνοπτικά, τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων 

των ατόμων, ήτοι κατά την παραγωγή, διανομή, κατανάλωση και αναψυχή στον 

ελεύθερο χρόνο αυτών, με τη συλλογή και τον περιορισμό τους να θεωρούνται 

ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον, ενώ η διαχείρισή τους να αποτελεί μια σπουδαία δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών.  

Παρά το γεγονός ότι το επίπεδο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ποικίλει ανά 

χώρα δεν παύει να αποτελεί πρωτίστης σημασίας, ενώ παράλληλα αντανακλά την 

περιβαλλοντική ευαισθησία ενός λαού που συνδέεται άμεσα με το οικονομικο-

κοινωνικό του επίπεδο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως στις περισσότερες 

βιομηχανικές χώρες απορροφά ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους. 

Ουσιαστικά, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί δραστηριότητα που 

βασίζεται σε ρυθμίσεις, με βασικούς και αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες τους: 

νομοθεσία, διοίκηση, επιθεώρηση, οικονομία, χρηματοοικονομική, υγεία και 

ασφάλεια, εθνική, εταιρική και επιχειρηματική περιβαλλοντική πολιτική (Καρβούνης 

& Γεωργακέλλος, 2003). 

 

3.2. Ιστορική αναδρομή στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

Τα στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους αποτέλεσαν σημαντική καμπή στην 

ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου. Ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων καταγράφεται η 

ταφή και η καύση τους ως κύριοι τρόποι διαχείρισής των. Παρά το γεγονός όμως ότι 

στον αρχαίο ελλαδικό χώρο υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα αποκομιδής των 

απορριμμάτων, επί παραδείγματι κατά την περίοδο άνθισης του Μινωικού πολιτισμού 

(3000 - 1000 π.Χ.) τα στερεά απόβλητα θάβονταν, μεταγενέστερα από την πτώση της 

Ρώμης και μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα τα απόβλητα συσσωρεύονταν στους 

δρόμους και περιμετρικά των οικισμών, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του 

πληθυσμού των αρουραίων, τη ρύπανση των υδάτων και την εμφάνιση ασθενειών που 
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οδηγούσαν στο θάνατο. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση της "μαύρης πανούκλας" 

(black plague), ο επονομαζόμενος "μαύρος θάνατος", που στη δεκαετία του 1340 

ευθύνεται για το θάνατο του 30% με 60% του πληθυσμού της Ευρώπης. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής και σε μια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης των ανθρώπων, αναπτύχθηκαν οι πρώτες τεχνικές της οργανωμένης 

διαχείρισης των αποβλήτων (Wilson, 1975; Louis, 2004; Worrell & Vesilind, 2012). 

Ακολούθως, μεταβαίνοντας στις αρχές του 20ου αιώνα υιοθετήθηκε αρχικώς η 

υγειονομική ταφή των απορριμμάτων τόσο από τις ευρωπαϊκές χώρες όσο και από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες (Tchobanoglous et al., 1993). 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, η διαχείριση αποβλήτων ήταν μία 

δραστηριότητα με χαμηλό "προφίλ". Η δημόσια υγιεινή ήταν υπευθυνότητα των 

τοπικών αρχών, με δικές τους υπηρεσίες συλλογής και περιορισμού των οικιακών 

αποβλήτων ή με την πρόσληψη ιδιωτών για τέτοιες υπηρεσίες. Ένα πιο συγκεντρωτικό 

σύστημα έγινε αναγκαίο όταν ο περιορισμός των αποβλήτων απαίτησε πιο πολύπλοκες 

μεθόδους διαθέσεως, όπως στην περίπτωση κατασκευής και λειτουργίας δημοτικών 

αποτεφρωτήρων ή μεγάλης κλίμακας χώρων υγειονομικής ταφής αυτών των 

αποβλήτων (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 2003; Marshall & Farahbakhsh, 2013). 

Σήμερα, η  διαχείριση των αποβλήτων θεωρείται ως ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

θέμα, που περιλαμβάνει εξειδικευμένους διοικητικούς, νομικούς, δικαστικούς, 

οικονομικούς και τεχνικούς χειρισμούς. Με βάση τις γενικά αποδεκτές αρχές, τις 

σχετιζόμενες με τη διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

υπεύθυνης βιομηχανικής παραγωγής και της αρχής ότι ο "ρυπαίνων πληρώνει", οι 

οικολόγοι και οι νομικοί προσπαθούν και αναπτύσσουν καινοτόμους τρόπους ζωής ή 

ακόμα και επιστροφή στις "παλιές καλές εποχές" (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 

2003).   

 

3.3.  Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. θέτει ως επίκεντρο τα απόβλητα. Απόρροιά 

της είναι η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ με την οποία τίθεται το νομικό πλαίσιο και οι 

βασικοί όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Ο όρος διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει "τη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και 

διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς 

και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι 

έμποροι ή οι μεσίτες" (Eur-Lex, 2016). 



34 
 

Οι θεμελιώδεις στόχοι που τίθενται στην Οδηγία πλαίσιο για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων υπακούουν στην ακόλουθη ιεράρχηση (Gertsakis & 

Lewis, 2003; Seadon, 2006; European Commission, 2012; Eur-Lex, 2016), όπως 

απεικονίζεται στο σχήμα 3.3.1. που ακολουθεί: 

 Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων (μείωση στην πηγή) και παρουσίας επικίνδυνων 

ουσιών στα απόβλητα 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

 Ανακύκλωση 

 Ανάκτηση άλλου είδους - επί παραδείγματι ανάκτηση ενέργειας 

 Διάθεση στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

 

 
Σχήμα 3.3.1.: Ιεράρχηση των αποβλήτων στην Ε.Ε. (Davidson, 2011) 

 

Από την σχήμα της ιεράρχησης των αποβλήτων εξάγεται το συμπέρασμα πως 

υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων, με 

τη διάθεση να αποτελεί τη λιγότερο επιθυμητή επιλογή. Επιπλέον, η πρόληψη 

αποτελεί προληπτική μέθοδο, ενώ η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η θερμική 

επεξεργασία των αποβλήτων προς ανάκτηση ενέργειας και η διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ 

αποτελούν θεραπευτικές μεθόδους ανάκτησης και διαχείρισης των ήδη παραχθέντων 

υλικών (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 2003).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13000032%20.vol33%23b0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13000032%20.vol33%23b0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13000032%20.vol33%23b0270
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Στη διαχείριση των αποβλήτων συνήθως χρησιμοποιούνται τα τρία (3) R - 

Reduce, Reuse & Recycle, ήτοι μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση -

(σχήμα 3.3.2.). Δεδομένου ότι τα ποσοστά της παραγωγής αποβλήτων και το κόστος 

της επεξεργασίας του σημειώνουν σημαντική αύξηση ενώ ο διαθέσιμος χώρος των 

ΧΥΤΑ έχει μειωθεί, τα τρία (3) R έχουν καταστεί κεντρικό δόγμα για τη βιώσιμη 

διαχείριση των αποβλήτων (Seadon, 2006; Suttibak & Nitivattananon, 2008; Tudor, 

Robinson, Riley, Guilbert, & Barr, 2011).    

 
Σχήμα 3.3.2.: Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στηριζόμενη στα 5 βήματα της 

ιεραρχίας αυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕC (Zunft & 

Fröhlig, 2009) 

 

Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση των τριών (3) R στη διαχείριση των αποβλήτων 

κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και από περιβαλλοντικής σκοπιάς, μιας και περιορίζεται 

σημαντικά η χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, οδηγώντας παράλληλα στη μείωση 

των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (Allwood et al., 2011).  

Πρέπει να τονιστεί πως στην προαναφερθείσα ιεράρχηση δεν περιλαμβάνονται τα 

επικίνδυνα στερεά απόβλητα, η διαχείριση των οποίων περιορίζεται μόνο στη 

θερμική επεξεργασία αυτών με παράλληλη ανάκτηση ενέργειας από αδειοδοτημένες 

μονάδες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

Τέλος, σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων αποτελεί η ευρεία διαφοροποίηση των υλικών και η 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Η ενημέρωση του κοινού, το κόστος της οποίας 

είναι υποπολλαπλάσιο της δαπάνης του συνόλου των συνδυαστικών μεθόδων 



36 
 

συλλογής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θεωρείται επιτακτική ανάγκη που 

πρέπει να καλυφθεί από συντονισμένες δράσεις της Πολιτείας σε συνεργασία με τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (επί παραδείγματι Greenpeace και WWF) και τις διάφορες 

περιβαλλοντικές ομάδες. Παρά το γεγονός όμως της ανησυχίας της ανθρωπότητας για 

τα πληθώρα περιβαλλοντικά προβλήματα παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα 

του "αποδεκτού επιπέδου της κατασπατάλησης" (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 2003).   

 

3.3.1. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων (μείωση στην πηγή) και παρουσίας 

επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα 

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, γνωστή και ως μείωση στην πηγή, συνδέεται 

στενά με την παραγωγή και κατανάλωση των διαφόρων προϊόντων που σχετίζονται 

άμεσα με παράγοντες που είναι αδύνατο να ελεγχθούν σε τοπικό επίπεδο. Οι ορισμοί, 

που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, συνδέουν τη μείωση στην πηγή με την 

παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων. Ο όρος μείωση ουσιαστικά αναφέρεται στην 

πρόληψη ή και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων και 

ενδεχομένως των επικίνδυνων ουσιών που εμπεριέχονται σε αυτά (Σκορδίλης & 

Κομνίτσας, 2004). Επομένως, σύμφωνα με την NRC4 "Μείωση στην πηγή σημαίνει 

κάθε δράση που αποτρέπει τη δημιουργία αποβλήτων με μείωση αυτών στην πηγή τους, 

συμπεριλαμβανομένου του ανασχεδιασμού προϊόντων ή συσκευασιών έτσι, που να 

χρησιμοποιούνται λιγότερα υλικά, που γίνονται εθελοντικά, ή με αλλαγή συμπεριφοράς 

στη χρήση των υλικών, ή με αυξημένη αντοχή, ή επαναχρησιμοποίηση υλικών". Πιο 

απλά η ΕΡΑ5 "ορίζει τη μείωση στην πηγή ως τη σχεδίαση, την παραγωγή, την 

προμήθεια ή τη χρήση υλικών για μείωση της ποσότητας ή της τοξικότητάς τους πριν 

φτάσουν στο ρεύμα των αποβλήτων" (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 2003).  

Η μείωση στην πηγή είναι ποιοτική και ποσοτική και περιλαμβάνει τις πρακτικές 

για την πρόληψη της παραγωγής και τις πρακτικές για την επαναχρησιμοποίηση, την 

ανάκτηση και την ανακύκλωση.  

Η διαχρονική εξέλιξη της ποσότητας των στερεών αποβλήτων αποτελεί 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, οι οποίοι ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τέσσερα 

(4) επίπεδα (Παναγιωτόπουλος, 2007): 

4 NRC: National Recycling Coalition 

5 ΕΡΑ: US Environmental Protection Agency 
 

                                                 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6qJrhurDQAhWCyBoKHUtyBhMQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&usg=AFQjCNEuNvnyFeGx9ALH1PvWKPfqP3KecA&bvm=bv.139250283,d.d2s


37 
 

1. Το νοικοκυριό: περιλαμβάνει το βιοτικό επίπεδο, τις καταναλωτικές συνήθειες, το 

μέγεθος του νοικοκυριού, κ.α. 

2. Το γεωγραφικό διαμέρισμα: εντάσσεται η τουριστική κίνηση, τα πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά και τα συστήματα θέρμανσης των κατοικιών 

3. Τη μακροοικονομία: περιλαμβάνει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το 

οικογενειακό εισόδημα 

4. Τα προϊόντα: περιέχει την τεχνολογία παραγωγής και κατανάλωσης 

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα στη διαδικασία 

διαχείρισης τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ΄επέκταση και για την Ελλάδα 

και λαμβάνει χώρα μέσω διοικητικών (συντονισμός και οργάνωση φορέων), 

οικονομικών (κίνητρα) και τεχνολογικών μέτρων (τροποποίηση παραγωγικών 

διαδικασιών) (Σκορδίλης& Κομνίτσας, 2004).  

Οι στρατηγικές μείωσης στην πηγή είναι ποικίλες (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 

2003): 

 η ελεγκτική αποβλήτων: εκτιμά τη ροή των υλικών που διατρέχει μια διαδικασία 

και προετοιμάζει ένα ισοζύγιο για τις ποσότητες των υλικών που αγοράζονται, 

χρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και διατίθενται  

 η επιλεκτική προμήθεια: άτομα και οργανισμοί αγοράζουν κατά προτίμηση 

προϊόντα ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, επιδιορθώσιμα, αποφεύγοντας την 

προμήθεια προϊόντων μιας χρήσεως και εξετάζοντας την τοξικότητά τους, τα 

στερεά απόβλητα που προκύπτουν, το ανακυκλώσιμο μέρος τους, τη συσκευασία 

τους και τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα φυσικών πόρων για την παραγωγή τους 

και την τελική διάθεσή τους 

 τα διάφορα προγράμματα μείωσης στην πηγή  

 η εστίαση στη συσκευασία: δεδομένου ότι η συσκευασία πρέπει να προστατεύει 

τα προϊόντα από οποιαδήποτε χημική ή φυσική καταστροφή θα πρέπει να 

αξιολογείται η σχεδίαση κάθε τύπου συσκευασίας  

 και είναι εφικτό να εφαρμοστούν από (Καρβούνης & Γεωργάκελλος, 2003; 

Σκορδίλης& Κομνίτσας, 2004):  

 βιομηχανίες: με την προώθηση "φιλικά προς το περιβάλλον" προϊόντα, ήτοι 

προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, που δεν εμπεριέχουν 

επικίνδυνες ουσίες, που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, κ.α.. Η περιβαλλοντική 

διαχείριση (EMAS & ISO 14000), η ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA) των 

προϊόντων ή διαδικασιών και το οικολογικό σήμα (Eco labelling) συμβάλλουν  
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 εμπορικές επιχειρήσεις: μέσω της προώθησης "σωστών" προϊόντων στην αγορά 

και της ενημέρωσης των καταναλωτών με εναλλακτικές προσφορές προϊόντων 

 οργανισμούς: μέσω της ενημέρωσης είναι εφικτή η αλλαγή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των πολιτών, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής τους σε 

προγράμματα ανακύκλωσης    

 καταναλωτές: χρήση ποικιλίας προσεγγίσεων πέραν των ρυθμιστικών μέτρων   

Η μείωση της παραγωγής των αποβλήτων επέρχεται με την αλλαγή της 

νοοτροπίας των πολιτών, η οποία προϋποθέτει ενημερωμένους και αδέσμευτους 

πολίτες ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρέμβασή τους στο σύστημα εξουσίας μέσω 

συντονισμένων πολιτικών διεργασιών (Παναγιωτακόπουλος, 2007). 

Πάντως, η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων θεωρείται αναμφισβήτητα ένας 

αξιοσημείωτος στόχος, με σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα (Environmental 

Engineering Solution, 2016): 

 εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων 

 μειωμένη τοξικότητα 

 αύξηση της χρήσιμης ζωής του προϊόντος μέσω της αντοχής και της 

επιδιορθωσιμότητάς του 

 επαναχρησιμοποίηση υλικών 

 αυξημένη αποτελεσματικότητα παραγωγής με άμεση συνέπεια την μείωση στη 

δημιουργία αποβλήτων 

 μείωση των εκπομπών διαφόρων ρυπαντών προς τον αέρα, το έδαφος και το νερό 

 μείωση του κόστους ελέγχου της ρύπανσης, του κόστους ευθύνης και του κόστους 

συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς 

 οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών που συνδέονται με τη μεταφορά, 

διάθεση ή ανακύκλωση των αποβλήτων 

 μείωση του κόστους της τελικής διάθεσης των αποβλήτων 

 συμμετοχή όλων των πολιτών 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η έννοια της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων δεν 

ταυτίζεται με την έννοια της ανακύκλωσης (Ebreo & Vining, 2001), η οποία θα 

αναπτυχθεί εκτενώς στο κεφάλαιο 3.3.3. 

 

3.3.2. Επαναχρησιμοποίηση 

Ο όρος επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 για την ποινική 

προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει "κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή 
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συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο 

σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν" (Εθνικό Τυπογραφείο, 2016). Πρόκειται 

ουσιαστικά για την επαναλαμβανόμενη χρήση συστατικών και προϊόντων με 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

επαναχρησιμοποίησης προϊόντων είναι η επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η 

ανακαίνιση επίπλων, η μεταποίηση παλιών ρούχων και το γέμισμα των μελανοδοχείων 

εκτυπωτών (ΕΟΑΝ, 2016). 

Με την επαναχρησιμοποίηση επαναφέρονται τα προϊόντα ή τα υλικά στο φυσικό 

και οικονομικό κύκλο αποδίδοντας σε αυτά αξία και μετατρέποντάς τα από 

"απόβλητα" σε αγαθά (Παναγιωτακόπουλος, 2007). Επιπλέον, θεωρείται μια 

περιβαλλοντικά εναλλακτική λύση σε αντίθεση με άλλες μεθόδους διαχείρισης 

αποβλήτων λόγω της συμβολής της στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και 

ενεργειακών πόρων (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 2016). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης αποτελούν η αγορά 

διαφόρων μεταχειρισμένων ειδών (αυτοκινήτων, επίπλων, ρούχων, συσκευών, κ.α.), η 

ενοικίαση αντί της αγοράς συσκευών που δε χρησιμοποιούνται συχνά, η χρήση 

πάνινων αντί πλαστικών πανών (οι επονομαζόμενες οικολογικές πάνες) και η χρήση 

των γυάλινων μπουκαλιών.  

Σήμερα, η επαναχρησιμοποίηση είναι αρκετά διαδεδομένη υπό ορισμένες μορφές 

σε τοπικές αγορές, αλλά μάλλον περιορισμένη διεθνώς παρά τις όποιες προσπάθειες 

για την ευρύτερη εφαρμογή της (Ανδρεαδάκης, 2009). 

  

3.3.3. Ανακύκλωση 

Ανακύκλωση θεωρείται "οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα 

απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 

εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την 

επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 

επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 

εργασίες επίχωσης" (Εθνικό Τυπογραφείο, 2016). 

Συνεπώς, με το βασικό για την ανακύκλωση Νόμο 2939/2001 και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις του, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων (χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, οχήματα στο 

τέλος του κύκλου ζωής, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, απόβλητα 

ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα λιπαντικών ελαίων και απόβλητα 
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εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) από τις συσκευασίες και καθορίζονται οι 

βασικοί άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων προϊόντων μετά τη χρήση τους. 

Επιπλέον, με τη νέα Οδηγία πλαίσιο 2008/98 για τα απόβλητα, εισάγεται η 

«διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού», ενώ ορίζεται ότι έως το 2020, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αύξηση τουλάχιστον στο 50%, κατά 

βάρος, της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των 

υλικών αποβλήτων, όπως το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό από τις 

κατοικίες και ενδεχομένως αποβλήτων άλλης προέλευσης που προσομοιάζουν όμως 

με τα οικιακά απόβλητα (Αραβώσης, 2010). 

Βάσει του ορισμού της ανακύκλωσης, τα υλικά που θεωρούνται κατά τεκμήριο 

ανακυκλώσιμα και αποτελούνται από ένα σχετικά ενιαίο τύπο υλικού που καθιστά 

εύκολη την ανακύκλωσή τους είναι τα εξής (ΚΕΕ, 2016): 

 χαρτί: μπορεί να διαχωρίζεται και σε 3 ποιότητες, από τις οποίες μπορεί να 

μετατραπεί ξανά σε χαρτοπολτό και να παρασκευαστεί εκ νέου ανακυκλωμένο 

χαρτί, χαρτόνι και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση το χαρτί  

 γυαλί: μπορεί να διαχωρίζεται σε 3 ποιότητες ανάλογα με το χρώμα του (καφέ, 

πράσινο, διαυγές). Μπορεί να θρυμματιστεί, να λιώσει και να μετατραπεί σε 

καινούρια δοχεία ή και να θρυμματιστεί για να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο 

του χαλικιού και της άμμου σε υλικά, όπως επί παραδείγματι το τσιμέντο και η 

άσφαλτος  

 σιδηρούχα μέταλλα: κάθε μεταλλικό απόρριμμα που παράγεται από εργοστάσιο 

μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί, διότι η σύνθεσή του είναι γνωστή 

 αλουμίνιο: παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, εξαιτίας της υψηλής 

τιμής του. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διατήρηση των 

πρώτων υλών διότι αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή  

 πλαστικά: είναι ιδιαίτερα προβληματικά λόγω του μεγάλου όγκου τους και της 

ελάχιστης αποσύνθεσής τους από το περιβάλλον. Οι περισσότεροι 

παρασκευαστές πλαστικών κωδικοποιούν τα προϊόντα τους με έναν αριθμό από 

το 1 μέχρι το 7 και με το χαρακτηριστικό σήμα της ανακύκλωσης βάση του τύπου 

του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το προϊόν, ώστε να 

διευκολύνεται ο διαχωρισμός και η ανακύκλωσή του  

 απόβλητα κήπων (γενικότερα τα βιοαποδομήσιμα οργανικά): μετά από 

κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
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εδαφοβαλτιωτικού υλικού (λίπασμα), μεθανίου, οργανικού υλικού και καύσιμου 

υλικού  

Ανακυκλώσιμα υλικά θεωρούνται και εκείνα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα 

ελαστικά αυτοκινήτου, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα απόβλητα 

εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων και τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα 

οποία όμως απαιτούν μεγαλύτερες δαπάνες λόγω προβλημάτων διαχωρισμού 

(Παναγιωτακόπουλος Δ., 2007; Silverman, 2008). 

Η ανακύκλωση των υλικών ή εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει 

τα (Παναγιωτακόπουλος, 2007): 

 ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα 

 ενδιάμεση επεξεργασία των υλικών, όπως διαλογή και συμπίεση 

 μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών 

 τελική επεξεργασία προς παρασκευή ενός τελικού προϊόντος  

Τα οφέλη της ανακύκλωσης καλύπτουν περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και 

κοινωνικά  σχετίζονται με (Tchobanoglous et al., 1993; Ackerman, 1997;  Σκορδίλης 

& Μπούσιου, 2006; Παπαοικονόμου, nd; Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

2016): 

 τη μείωση της χρήσης της ενέργειας 

 τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται προς ανάκτηση 

ενέργειας ή τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ  

 εξοικονόμηση πρώτων υλών 

 ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 

 διαχωρισμός από δυνητικά επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

 μείωση των εκπομπών αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου  

 νέες θέσεις εργασίας  

 οικονομικά οφέλη 

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως η ενέργεια που εξοικονομείται από την 

ανακύκλωση των υλικών είναι κατά πολύ περισσότερη σε σχέση με την αντίστοιχη 

που παράγεται κατά την αποτέφρωση μεικτών στερεών αποβλήτων. Επιπρόσθετα, η 

ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση υπερβαίνει την ενέργεια που 

παράγεται από την καύση (Σκορδίλης & Μπούσιου, 2002).   

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος ανακύκλωσης σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα 

με συγκεκριμένα κοινωνικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά προϋποθέτει γνώση των 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των αστικών στερεών αποβλήτων (αλλά 
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και εκτίμηση των αναμενόμενων εξελίξεών τους) και συνεπάγεται τα εξής 

(Παναγιωτακόπουλος, 2007): 

 Προσδιορισμό των στόχων του προγράμματος και των κριτηρίων αξιολόγησης της 

επίδοσης, με αναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 

 Επιλογή των πηγών και της περιοχής όπου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και ο 

ορισμός του φορέα διαχείρισής του 

 Επιλογή υλικών – στόχων (ποια υλικά θα διαχωριστούν και θα ανακτηθούν) και 

εκτίμηση των αγορών για τα υλικά – στόχους και των αναμενόμενων εσόδων στον 

ορίζοντα ανάλυσης 

 Εκτίμηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών για το χρονικό ορίζοντα 

ανάλυσης, καθώς και των πραγματικών ποσοτήτων ανάκτησης με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στο πρόγραμμα, τον τρόπο ευαισθητοποίησής 

τους και τη μέθοδο διαχωρισμού των υλικών 

 Επιλογή οικονομικών κινήτρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 Εκτίμηση των οικονομικών και χρηματοδοτικών παραμέτρων του προγράμματος 

(π.χ. κατανομή δαπανών και ωφελειών) και των επιπτώσεων στο όλο σύστημα 

διαχείρισης  

Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η ανακύκλωση είναι πιθανό να έχει «θετικό ισοζύγιο» 

μόνο σε συνδυασμό με διαχωρισμό στην πηγή, ενώ η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι 

σπάνια επιτυγχάνεται ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 45 με 50% 

(Παναγιωτακόπουλος Δ., 2007). 

Σήμερα, πανελλαδικώς, λειτουργούν συνολικά 22 συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης και ανακύκλωσης που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων (ΕΟΑΝ, 

2016), ενώ από τα στατιστικά δεδομένα του 2015 προέκυψε πως σημειώθηκε 

σημαντική αύξηση της τάξεως του 10% στη συνολική ποσότητα των υλικών 

συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν, παρά το γεγονός πως τα απόβλητα συσκευασίας  

μειώθηκαν εξαιτίας της πτωτικής καταναλωτικής τάσης (ΕΕΑΑ, 2015).  

Οι τεχνολογίες διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται από 

τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Διαλογή στην πηγή: Αποτελεί μέθοδο ανακύκλωσης, κατά την οποία τα 

ανακυκλούμενα υλικά διαχωρίζονται στην πηγή παραγωγή τους 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή τα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: 

− Ενεργή συμμετοχή του πολίτη 
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− Ανάκτηση υλικών υψηλής καθαρότητας (χαρτί χωρίς προσμίξεις, 

βιοαποδομήσιμα κατάλληλα για compost) 

− Το χαμηλότερο δυνατό κόστος διαχείρισης για τον πολίτη 

− Συμβατότητα του συστήματος με ιεραρχία διαχείρισης απορριμμάτων 

− Τελική διάθεση σε Χ.Υ.Τ. των λοιπών απορριμμάτων 

Η εμπειρία της Ευρώπης στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων έχει 

καθιερώσει τη «Διαλογή στην Πηγή», η οποία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθορίζεται ως η πλέον 

απαραίτητη νομική υποχρέωση των μελών της Ε.Ε. τουλάχιστον ως προς το γυαλί, 

το πλαστικό, το χαρτί και το μέταλλο (Green-dot, 2016). 

Η Διαλογή στην Πηγή μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη εναλλακτική 

λύση απέναντι στα συστήματα διάθεσης και κεντρικής ανάκτησης. Η βιωσιμότητά 

της εξαρτάται από παραμέτρους, όπως (Μουσιόπουλος & Καραγιαννίδης, 2002): 

− η διαθεσιμότητα ανακυκλώσιμων υλικών  

− το κόστος των άλλων μεθόδων διαχείρισης  

− η ύπαρξη αγοράς για την απορρόφηση των ανακυκλωμένων υλικών  

Οι γενικές προϋποθέσεις επιτυχίας ενός προγράμματος Διαλογής στην Πηγή 

είναι (Μουσιόπουλος & Καραγιαννίδης, 2002):  

− η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού 

− το ξεπέρασμα των οργανωτικών δυσκολιών  

Μέσω της μεθόδου Διαλογή στην Πηγή επιτυγχάνεται η απομάκρυνση 

ανεπιθύμητων υλικών όπως και υλικών με ανεπιθύμητες εκπομπές, με συνέπεια 

να επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση της ενδεχόμενης εγκατάστασης καύσης. Η 

χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση 

πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και τη μείωση της ρύπανσης κατά τη 

διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής νέων προϊόντων. Η Διαλογή στην Πηγή 

διαθέτει το προτέρημα ότι, μέσω της συμμετοχής των κατοίκων, ανακτά υλικά 

πριν αυτά αναμιχθούν με τα υπόλοιπα απορρίμματα, έχοντας έτσι θετικές 

επιπτώσεις και στο κόστος συλλογής των απορριμμάτων, επειδή παρεμβαίνει και 

επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους. Για την υλοποίηση 

προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή απαιτείται η απασχόληση προσωπικού σε 

σχέση 5:1 με την ταφή, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα 



44 
 

προάγεται η περιβαλλοντική παιδεία και η ευαισθησία των κατοίκων που 

συμμετέχουν (Μουσιόπουλος & Καραγιαννίδης, 2002). 

Οι κυριότερες μέθοδοι οργάνωσης συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, που 

προήλθαν από διαλογή στην πηγή και οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως,  είναι 

οι ακόλουθες: 

− Συστήματα συλλογής με ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε κεντρικά 

σημεία (drop-off centers): Αποτελεί την πιο απλή μορφή συλλογής υλικών 

προς ανακύκλωση, με την τοποθέτηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας σε 

καίρια σημεία του δήμου. Από τους πολίτες ζητείται να συλλέξουν τα 

ανακυκλούμενα υλικά που προκαθορίζει ο δήμος και με δικό τους μέσο να τα 

μεταφέρουν προς εναπόθεση. Εν συνεχεία ο δήμος αναλαμβάνει την τακτική 

συλλογή των υλικών και την συντήρηση των κάδων (Tchobanoglous et al, 

1993). 

Βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι το σχετικά χαμηλό κόστος της 

απαιτούμενης αρχικής επένδυσης και η δυνατότητα της 24ωρης λειτουργίας 

του συστήματος. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι το σύστημα μειονεκτεί ως 

προς τα ποσοστά συμμετοχής του κοινού σε σχέση με τις άλλες μεθόδους 

οργάνωσης, καθώς και ως προς την καθαρότητα των υλικών που συλλέγονται 

προς ανακύκλωση (contamination) (Tchobanoglous et al, 1993). 

Για την συγκεκριμένη μέθοδο οργάνωσης συλλογής η εμπειρία δείχνει ότι 

μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα και υψηλά 

ποσοστά ανακύκλωσης (Βασιλόγλου, 2005). 

− Συλλογή "πόρτα-πόρτα" (curbside collection): Ο πολίτης οφείλει να 

διαχωρίσει στην οικία του τα προς ανακύκλωση υλικά από όλα τα υπόλοιπα 

απορρίμματα σε ειδικές σακούλες ή κάδους. Εν συνεχεία χρησιμοποιεί την 

κλασσική διαδικασία εναπόθεσης των απορριμμάτων και εναποθέτει τα 

διαχωρισμένα πλέον ανακυκλώσιμα εκτός της οικίας του. Ως βασικά 

πλεονεκτήματα της μεθόδου αναφέρονται τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των 

πολιτών, οι λιγότερες αρνητικές προσμίξεις και ο καλύτερος έλεγχος της 

διαδικασίας, ενώ στα βασικά μειονεκτήματα περιλαμβάνονται το υψηλότερο 

κόστος της αρχικής επένδυσης και λειτουργίας, καθώς και η σχετική 

πολυπλοκότητα στην διαχείριση του συστήματος (Βόγκας, 1995). 
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Γενικά η χωριστή συλλογή από πόρτα σε πόρτα, γίνεται με τον ίδιο τρόπο, 

όπως και η κλασική συλλογή των οικιακών απορριμμάτων και μπορεί να 

ενταχθεί στο σύστημα της συλλογής αυτής. 

Ο τρόπος της εν λόγω συλλογής εμφανίζεται με τις κατωτέρω παραλλαγές 

(Κόλλιας, 2004): 

 Ταυτόχρονη συλλογή: Μια προσέγγιση στη συλλογή είναι η "συν-

συλλογή". Στο σύστημα συν-συλλογής, ένα συμβατικό φορτηγό 

συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων είναι δυνατό  να 

χρησιμοποιηθεί και για τη συλλογή ανακυκλώσιμων  

 Συλλογή με αντικατάσταση δρομολογίου: Συνίσταται στην 

αντικατάσταση του δρομολογίου συλλογής των οικιακών 

απορριμμάτων, με ένα δρομολόγιο συλλογής του επιθυμητού υλικού, 

μια ορισμένη ημέρα της εβδομάδας 

 Συλλογή με προσθήκη δρομολογίου: Προστίθεται μια ειδική επί 

πλέον των κανονικών διαδρομών συλλογή, με συχνότητα από μία φορά 

ανά εβδομάδα έως μία φορά ανά μήνα. Χρησιμοποιείται ειδικός 

εξοπλισμός με πλήρωμα από το ίδιο προσωπικό της συλλογής. Τα 

δρομολόγια ρυθμίζονται έτσι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 

συλλεγόμενες ποσότητες, οι οποίες είναι διαφορετικές από τα οικιακά 

απορρίμματα  

− Κέντρα συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών επί αμοιβή (pay-back 

centers): Είναι κέντρα διεσπαρμένα μέσα σε μία πόλη ή ένα δήμο. Ο 

ανακυκλωτής αναλαμβάνει να μεταφέρει τα προς ανακύκλωση υλικά, 

λαμβάνοντας κάποιο αντίτιμο ως κίνητρο για την συμμετοχή του. Εδώ και 

πολλά χρόνια μία πρωτογενή μορφή τέτοιων κέντρων στην Ελλάδα αποτελούν 

τα συστήματα επαναφοράς άδειων γυάλινων φιαλών στα supermarkets. 

Βασικό πλεονέκτημά τους είναι η υψηλή ποιότητα των ανακτημένων πρώτων 

υλών καθώς και η δύναμη του κινήτρου για συμμετοχή, ενώ βασικό 

μειονέκτημα αποτελεί η μεταφορά των υλικών από τους πολίτες σε μεγάλες 

αποστάσεις (Tchobanoglous et al, 1993) 

− Μεικτά συστήματα: Αναφέρονται στην περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής 

συνδυασμών των παραπάνω περιπτώσεων (Βόγκας, 1995) 
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Οι μορφές υλοποίησης της Διαλογής στην Πηγή είναι (Μουσιόπουλος & 

Καραγιαννίδης, 2002): 

− τα μόνιμα προγράμματα: Λειτουργούν σε μόνιμη βάση, απασχολούν μόνιμα 

προσωπικό, διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και 

εξασφαλίζουν τη διαρκή ενημέρωση των κατοίκων. Σε προγράμματα που είναι 

υποχρεωτικά, για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία, έχουν θεσπιστεί 

κίνητρα και η συμμετοχή των κατοίκων είναι αυξημένη, ενώ στα εθελοντικά 

προγράμματα η συμμετοχή των κατοίκων είναι προαιρετική. Πλεονέκτημα των 

εθελοντικών προγραμμάτων είναι το χαμηλό κόστος λειτουργίας. Αντιθέτως 

δεν αποτελούν αποδεκτή λύση στη σταθερή μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων, στοιχείο που εξασφαλίζεται από μόνιμα προγράμματα, τα 

οποία, όμως, έχουν μεγαλύτερο κόστος λόγω της ανάγκης ύπαρξης μόνιμου 

εξοπλισμού για τη λειτουργία τους    

− τα περιοδικά (περιστασιακά) προγράμματα: Στηρίζονται σε ευκαιριακή 

ανάκτηση υλικών, διενεργούμενη από φορείς, όπως εκκλησίες, 

περιβαλλοντικές ομάδες ή σχολικές κοινότητες και εμφανίζουν συχνά πολύ 

υψηλότερους βαθμούς ανάκτησης από ό,τι τα πρώτα  

Στην Εικόνα 3.3.3.1. που ακολουθεί απεικονίζεται ένα πρότυπο Κέντρο 

Διαλογής στην Πηγή (Μουσιόπουλος & Καραγιαννίδης, 2002) 

 
Εικόνα 3.3.3.1.: Πρότυπο κέντρο Διαλογής στην Πηγή (Μουσιόπουλος & 

Καραγιαννίδης, 2002) 
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 ΚΔΑΥ: Πρόκειται για εγκαταστάσεις, στις οποίες συνδυάζοντας τις μεθόδους 

μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής επιτυγχάνεται διαχωρισμός των ανάμικτων 

μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή ομάδων υλικών, τα οποία προέρχονται 

από διαλογή στην πηγή. Ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και 

δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά που 

εξάγονται από το ΚΔΑΥ, εξαιτίας της πρόσθετης διαλογής – συσκευασίας, 

θεωρούνται περισσότερο εμπορεύσιμα από ότι εάν επροωθούντο απ’ ευθείας 

στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που 

θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωση των υλικών, παράμετρος που αποτελεί 

και το μέγιστο όφελος των ΚΔΑΥ  (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 2016). 

Η βασική αρχή που διέπει τα ΚΔΑΥ μπορεί να περιγραφεί σαν "...σχεδιασμός 

αρκετά ευέλικτος, ικανός να μπορεί να επεξεργάζεται κάθε ένα από τα 

ανακτήσιμα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς" (Βασιλόγλου, 2005). 

  

 
   Εικόνα 3.3.3.2 : Γενικό διάγραμμα ροής του Κ.Δ.Α.Υ (Βασιλόγλου, 2005) 

  

Ο σχεδιασμός ενός ΚΔΑΥ και η επιλογή του εξοπλισμού του εξαρτάται 

(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 2016): 

− από τις ποσότητες και τη σύσταση κάθε κλάσματος τροφοδοσίας 

− από τις προδιαγραφές πρώτων υλών της βιομηχανίας ανακύκλωσης  
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Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατό να παραλειφτεί το στάδιο μεταφοράς των 

ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων στο ΚΔΑΥ και το συλλεγόμενο 

υλικό να οδηγηθεί κατευθείαν στην αγορά δευτερογενών υλικών και να 

αξιοποιηθεί. Φυσικά, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν εφαρμόζεται 

η μέθοδος της διαλογής στην πηγή και μάλιστα με πολλά ξεχωριστά μονομιγή 

ρεύματα (πχ. συλλογή κουτιών αλουμινίου σε ένα ξεχωριστό ρεύμα, ή γυαλιού ή 

χαρτιού κλπ) (ΕΠΕΜ ΑΕ, 2003) 

Εν τούτοις η ύπαρξη ΚΔΑΥ δημιουργεί αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα: 

− Βελτιώνει τη δυνατότητα απορρόφησης των υλικών από τις αγορές: Η 

επεξεργασία βελτιώνει τις ποιοτικές προδιαγραφές των υλικών που 

συλλέγονται και τα καθιστά πιο αποδεκτά από τους τελικούς χρήστες και 

συχνά εμπορεύσιμα σε υψηλότερες τιμές 

− Αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής των κατοίκων στα προγράμματα 

ανακύκλωσης: Όταν προβλέπεται η ύπαρξη ΚΔΑΥ, δίδεται η δυνατότητα να 

συλλεχθούν υλικά στόχοι σε σύμμεικτα ρεύματα (πχ. όλες οι συσκευασίες 

μαζί), με αποτέλεσμα να απλοποιείται η συμμετοχή των κατοίκων στο 

πρόγραμμα 

− Μειώνει το κόστος συλλογής: Γι’ αυτό απαιτείται η συλλογή λιγότερων 

ρευμάτων ανακυκλώσιμων, η οποία οδηγεί σε φθηνότερη συλλογή 

− Μειώνει το κόστος μεταφοράς προς τις αγορές δευτερογενών υλικών: Κατά 

κανόνα, η επεξεργασία περιλαμβάνει ως τελευταίο το στάδιο της μείωσης 

του όγκου των υλικών στόχων (συμπίεση) και επομένως την αύξηση της 

μεταφορικής ικανότητας των οχημάτων μεταφοράς (ΕΠΕΜ ΑΕ, 2003) 

Μία τέτοια μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει χειροδιαλογή, δεματοποίηση υλικών 

και αποθήκευση, καθαρισμό, ακόμη και εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών όπως 

μεταλλοδιαχωριστές ή αλουμινοδιαχωριστές, κ.λ.π. (ΕΠΕΜ ΑΕ, 2003) 

 

 Μηχανική διαλογή6: Ο όρος αυτός περιγράφει την εγκατάσταση εκείνη, στην 

οποία με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, συντελείται ο διαχωρισμός 

των απορριμμάτων σε κλάσματα με παρόμοιες ιδιότητες (μέγεθος, σύνθεση, 

κλπ) (διάγραμμα 3.3.3.1.).  

6 Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής έχει μετονομαστεί σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων  
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Διάγραμμα 3.3.3.1.: Μηχανική διαλογή (πλέον ΜΕΑ) (Κονδύλη, n.d.) 

 

Η μηχανική διαλογή αποτελεί στάδιο της συνολικής επεξεργασίας των στερεών 

αποβλήτων σε εγκαταστάσεις μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας, όπου μαζί 

με την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών συνδυάζεται με τη βιολογική 

επεξεργασία του οργανικού κλάσματος  (ΕΠΕΜ ΑΕ, 2008). 

Αποτελεί μια μέθοδο κατά την οποία τα στερεά απόβλητα διαχωρίζονται κατ’ 

είδος με μια σειρά φυσικών (μηχανικών) διεργασιών. Ο διαχωρισμός 

πραγματοποιείται είτε σε υγρή είτε σε ξηρή κατάσταση. Η ξηρή επεξεργασία 

κερδίζει συνεχώς έδαφος και είναι η πλέον διαδεδομένη (Καλδέλλης Ι. & 

Κονδύλη Αιμ., 2005). 

Οι βασικές παράμετροι που εξετάζονται στη μηχανική διαλογή είναι (Καλδέλλης 

& Κονδύλη, 2005): 

− Ο βαθμός ανάκτησης, δηλαδή το ποσοστό των ανακτώμενων υλικών σε 

σχέση με το προς επεξεργασία ρεύμα στερεών αποβλήτων 

− Η ποιότητα των ανακτώμενων υλικών  

Ο βαθμός της μηχανικής επεξεργασίας εξαρτάται από (Ανδρεαδάκης, 2009): 

− Τα είδη των εισερχόμενων αποβλήτων (υπόλειμμα από διαλογή στην πηγή, 

μικτά αστικά απορρίμματα, κ.α.) 
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− Την απαιτούμενη ποιότητα της εξόδου 

− Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων στα εισερχόμενα απόβλητα 

− Το επιθυμητό ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλωσίμων  

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας επιτυγχάνονται (Καλδέλλης & Κονδύλη, 

2005): 

− αύξηση ή ελάττωση της επιφάνειας των υλικών 

− διαχωρισμός σύμφωνα με το μέγεθος 

− διαλογή ανά ομάδα υλικών  

Τα στάδια ενός συστήματος μηχανικής διαλογής είναι (Ανδρεαδάκης, 2009): 

− Κατάτμηση: Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός 

περιλαμβάνει κρουστικούς θραυστήρες, σφυρόμυλους, περιστροφικούς 

κόπτες, κυλινδρικούς θραυστήρες, σφαιρόμυλους, τεμαχιστές ογκωδών 

αντικειμένων, κ.λ.π 

− Ταξινόμηση και διαχωρισμός: Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος 

μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει κόσκινα δονούμενα περιστροφικά, 

τράπεζες, βαλλιστικούς διαχωριστές, αεροδιαχωριστές ζικ – ζακ, 

οριζόντιους, ηλεκτρικούς και μαγνητικούς διαχωριστήρες, αναμίκτες, 

ομογενοποιητές, επίπλευση, κ.λ.π. 

− Συμπίεση: Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός 

περιλαμβάνει σφαιριδιοποιητές, μπρικετοποιητές, πρέσες, κ.λ.π  

 

3.3.4. Ανάκτηση 

Η ανάκτηση ως όρος αναφέρεται σε "οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο 

αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα 

υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία 

για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο 

γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας" (Εθνικό Τυπογραφείο, 2016).   

Συνεπώς, σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, η 

ανάκτηση αποτελεί χαμηλή προτιμητέα επιλογή για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία 

προτρέπονται να χρησιμοποιούν φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές (μείωση 

στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση) (European Commission, 2016). 
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Ουσιαστικά, η ανάκτηση αφορά τη θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων 

προς αποδέσμευση θερμικής ενέργειας (εικόνα 3.3.4.1.).  

 

 
Εικόνα 3.3.4.1.: Η θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων (Ντάρακας, 2014) 

 

Ο όρος θερμική επεξεργασία στην τεχνολογία περιβάλλοντος περιγράφει την 

οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες και συγκεκριμένα την οξείδωση του άνθρακα (C) 

των απορριμμάτων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και του υδρογόνου (Η) σε νερό 

(Η2Ο) (Dietrich et al., 2005). Αποτελεί μία από τις παλαιότερες μεθόδους 

επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. Πρωτοεφαρμόστηκε το 18ο αιώνα ως μέθοδος 

μείωσης του απορριμματικού όγκου, ενώ από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε και η 

αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας με την ανάκτησή της σε ενέργεια 

(Σκορδίλης & Κομνίτσας, 2004).   

Η θερμική επεξεργασία μπορεί να εφαρμοστεί με δύο (2) τρόπους (Καραγιαννίδης 

et al., 2006): 

 αυτόνομα: ως αποκλειστική μέθοδο επεξεργασίας 

 σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους επεξεργασίας, όπως επί παραδείγματι η μέθοδος 

της μηχανικής διαλογής  

Οι τεχνολογίες ανάκτησης από τα στερεά απόβλητα διακρίνονται στις τέσσερις (4) 

παρακάτω κατηγορίες (Κόλλια, 1993; Σκορδίλης, 1997; Καραγιαννίδης & 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Thomas+Dietrich&search-alias=books-de&field-author=Thomas+Dietrich&sort=relevancerank
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Αντωνόπουλος, nd; Γιδαράκος, 2006; Καραγιαννίδης et al., 2006; Ανδρεαδάκης et al., 

2008; Μαυρόπουλος, 2008; European Commission, 2016): 

  αποτέφρωση (πλήρης καύση): Ορίζεται ως η "ταχεία μετατροπή της χημικής 

ενέργειας σε θερμική με οξείδωση της οργανικής ύλης των αστικών στερεών 

αποβλήτων, υπό συνθήκες περίσσειας οξυγόνου, προς διοξείδιο του άνθρακα και 

νερό" (Διάγραμμα 3.3.4.1). 

 

 
                                                                  

 Διάγραμμα 3.3.4.1.: Θερμική επεξεργασία με αποτέφρωση στερεών αποβλήτων 

(Ντάρακας, 2014) 

 

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη πλήρους καύσεως των στερεών αποβλήτων 

είναι οι εξής:  

− επαρκής ποσότητα καύσιμου υλικού και οξειδωτικού μέσου (Ο2) στην εστία 

καύσης 

− επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας ανάφλεξης 

− σωστή αναλογία μίγματος καύσιμης ύλης - οξυγόνου 

− συνεχής απομάκρυνση των απαερίων που παράγονται κατά την κάυση 

− συνεχής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης 

Οι μονάδες αποτέφρωσης (εικόνα 3.3.4.2.) που χρησιμοποιούνται συνήθως 

είναι το σύστημα καύσης: 

− κινούμενων εσχαρών 
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− περιστρεφόμενου κλιβάνου 

− ρευστοποιημένης κλίνης    

 

 
Εικόνα 3.3.4.2.: Μονάδα αποτέφρωσης (Ντάρακας, 2014) 

 

Για την επίτευξη πλήρους καύσεως απαιτείται η παραμονή των απορριμμάτων στην 

εστία καύσης για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 850°C. 

Στις μονάδες αποτέφρωσης επεξεργάζονται: 

− σύμμεικτα στερεά απόβλητα (μαζική καύση - mass fired) 

− εναλλακτικά καύσιμα (RDF και SRF)7 προερχόμενα από την προγενέστερη 

επεξεργασία των στερεών αποβλήτων 

Η αποτέφρωση αποτελεί την πιο διαδεδομένη και εφαρμοσμένη μέθοδο μετά 

την υγειονομική ταφή. Στις χώρες της Ε.Ε. λειτουργούν περισσότερες από 400 

μονάδες (διάγραμμα 3.3.4.2.), ενώ παγκοσμίως ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται 

στις 600 μονάδες.  

 

7 RDF (Refused Derived Fuel) = Αποτελείται κυρίως από χαρτί, πλαστικά, ξύλα, κάποιες οργανικές 
ενώσεις και υλικά μη καύσιμα. Γενικώς περιλαμβάνει το σύνολο 
των ανακτώμενων καυσίμων 

   SRF (Solid Recovered Fuel) =  Αποτελείται από τα υλικά του RDF με τη διαφορά ότι περιέχει και 
ξηρή οργανική ύλη  μερικώς σταθεροποιημένη  
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Διάγραμμα 3.3.4.2.: Ενεργειακή αξιοποίηση παραγόμενων στερεών αποβλήτων και 

μονάδες αποτέφρωσης σε χώρες της Ε.Ε. (Καραγιαννίδης & 

Αντωνόπουλος, nd) 

 

 πυρόλυση: ορίζεται ως "η θερμική αποσύνθεση ενός υλικού σε συνθήκες απουσίας 

οξειδωτικού μέσου (αέρα ή οξυγόνου)". Αποτελεί νεότερη θερμική διεργασία 

(διάγραμμα 3.3.4.3.), η εφαρμογή της οποίας εντατικοποιήθηκε τις τελευταίες τρεις 

(3) δεκαετίες. 

Λαμβάνει χώρα συνήθως σε θερμοκρασίες 400 - 1000°C και συντελεί στη 

διάσπαση πολύπλοκων μορίων σε απλούστερα, με άμεσο αποτέλεσμα την 

παραγωγή αερίου, πίσσας και υγρού. 

Τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη μέθοδο αυτή είναι:  

− ξήρανση (100 - 200°C) 

− διάσπαση της οξείδωσης, αποθείωση, αρχή της διάσπασης του υδρόθειου (H2S) 

και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

− διάσπαση των συνδέσμων των αλιφατικών ενώσεων, ήτοι διαχωρισμός του 

μεθανίου (CH4) και άλλων αλιφατικών ενώσεων (340°C) 

− εμπλουτισμός του υλικού σε άνθρακα (C) (380°C) 

− διάσπαση των δεσμών άνθρακα - οξυγόνου (C - O2) και άνθρακα - αζώτου (C - 

N) (400°C) 
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− μετατροπή των πισσασφαλτούχων υλικών σε καύσιμη ύλη και πίσσα (400 - 

600°C) 

− σχάση των πισσασφαλτούχων υλικών σε υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και 

δημιουργία αρωματικών ενώσεων (600°C)  

− θερμική δημιουργία σε βενζόλιο () και άλλες αρωματικές ενώσεις, 

απονδρογόνωση του βουταδιενίου κ.α. (>600°C) 

 

 
Διάγραμμα 3.3.4.3.: Θερμική επεξεργασία με πυρόλυση στερεών αποβλήτων 

(Ντάρακας, 2014) 

 

Η πυρόλυση λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερες της καύσεως θερμοκρασίες, ενώ 

παράγει υποπροϊόντα τα: 

− σκόνες: ευκολότερες ως προς την επεξεργασία τους συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες που προκύπτουν από τη συμβατική καύση 

− αέρια: αποτελούνται κυρίως από H2, CH4, CO2 και CO.  

− ελαιώδες κατάλοιπο: χαρακτηρίζεται ως συνθετικό πετρέλαιο. Πριν τη χρήση 

του ως καύσιμο κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός του για την απομάκρυνση 

των διαβρωτικών προϊόντων που περιέχει (θειούχα ή χλωριούχα)   

− στερεό κατάλοιπο: αποτελείται από ένα μεταλλικό υπόστρωμα (μη οργανικό 

μέρος) και ένα οργανικό ποσοστό. Ο διαχωρισμός των δύο (2) αυτών ποσοστών 

θεωρείται εξαιρετικά σύνθετος και κοστοβόρος, με αποτέλεσμα το στερεό 

κατάλοιπο να οδηγείται προς διάθεση 



56 
 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι τα παραγόμενα αέρια οδηγούνται προς καύση 

σε θάλαμο μετάκαυσης.  

Μια μονάδα πυρόλυσης ενδείκνυται για οργανικά και επικίνδυνα απόβλητα 

(νοσοκομειακά, ελαστικά, κ.α.) και όχι τόσο για στερεά απόβλητα τύπου αστικών.  

 αεριοποίηση: κατά τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται "μετατροπή του οργανικού 

κλάσματος των στερεών αποβλήτων σε ένα μίγμα καύσιμων αερίων, μέσω μερικής 

του οξείδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες (400-1500°C)". Στόχος της η παραγωγή 

αερίου υψηλού θερμικού περιεχομένου. 

Η αεριοποίηση (διάγραμμα 3.3.4.4) αποτελεί συνήθως διεργασία που έπεται 

της πυρόλυσης, καθώς δίνει τη δυνατότητα οξείδωσης του παραγόμενου κοκ σε 

υψηλές θερμοκρασίες (>800) με τη βοήθεια μη στοιχειομετρικής ποσότητας 

οξυγόνου. 

 

 
Διάγραμμα 3.3.4.4.: Θερμική επεξεργασία με αεριοποίηση στερεών αποβλήτων 

(Ντάρακας, 2014) 

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την πυρόλυση, η 

σημαντική διαφορά των δύο (2) αυτών μεθόδων σχετίζεται με την πηγή 

θερμότητας. Η αεριοποίηση ως μέθοδος είναι αυτοσυντηρούμενη και χρησιμοποιεί 

πρόσθετο καύσιμό αέριο (οξυγόνο, αέρα, ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα) ούτως 

ώστε να είναι εφικτή η μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε αέρια 

προϊόντα.  

 συν-αποτέφρωση: λαμβάνει χώρα σε υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες 

(τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργία, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, 
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κεραμοποιίες, χαρτοποιίες & ασβεστοκάμινους), η κύρια λειτουργία των οποίων 

είναι η παραγωγή υλικών προϊόντων ή η παραγωγή ενέργειας. Στις μονάδες αυτές 

τα απόβλητα είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμο (RDF, PDF & TDF)8 είτε 

υφίστανται θερμική επεξεργασία για την τελική τους διάθεση.  

Με τη μέθοδο αυτή ενδέχεται να υπάρξουν εκπομπές βαρέων μετάλλων, διοξινών 

και φουρανίων στην ατμόσφαιρα, τα οποία επηρεάζουν το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου και των έμβιων οργανισμών γενικότερα, ενώ θεωρούνται ύποπτα και για 

τη δημιουργία καρκινογενέσεων.   

Η συν-αποτέφρωση υπάγεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 

759/Β'/6.6.2005), με την οποία ενσωματώνεται η Οδηγία 2000/76/ΕΚ στο 

ελληνικό δίκαιο και καθορίζει τις οριακές τιμές εκπομπών και τις απαιτήσεις 

παρακολούθησης των αερίων ρύπων (σκόνη, ιπτάμενη τέφρα, οξείδια του αζώτου 

(NOx), διοξείδιο του θείου (SO2), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), βαρέα 

μέταλλα, διοξίνες και φουράνια (PCDD & PCDF)).  

Η θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων παρουσιάζει τόσο 

πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Τα βασικά πλεονεκτήματά της συγκεκριμένης 

μεθόδου έναντι των υπολοίπων τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων έχουν ως εξής: 

− μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων περίπου κατά 90% 

− μείωση του βάρους των στερεών αποβλήτων σε ποσοστό περίπου 70% 

− παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, εκ των 

οποίων περίπου το 50% θεωρείται ανανεώσιμη ενέργεια, γεγονός που συνδέεται με 

την περιεκτικότητα των στερεών αποβλήτων σε ζυμώσιμα και χαρτί  

− πλήρης απουσία παθογόνων παραγόντων από τα προϊόντα, λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούν  

− απαίτηση μικρών εκτάσεων εξαιτίας των μικρών εγκαταστάσεων που τη 

χαρακτηρίζουν 

− αξιόπιστη τεχνολογία διάθεσης για απόβλητα, όπως τα νοσοκομειακά καθώς και τα 

τοξικά και επικίνδυνα  

− μερική ανάκτηση των υλικών προς αξιοποίηση 

8 RDF (Refused Derived Fuel) = Αποτελείται κυρίως από χαρτί, πλαστικά, ξύλα, κάποιες οργανικές 
ενώσεις και υλικά μη καύσιμα. Γενικώς περιλαμβάνει το σύνολο 
των ανακτώμενων καυσίμων 

   PDF (Packaging Derived Fuel) = Υποσύνολο του RDF 
   TDF (Tire Derived Fuel) = Αποτελείται από απόβλητα ελαστικά 

                                                 



58 
 

− μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου  

Αντιδιαμετρικά, όμως, των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου τρόπου 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων "δεσπόζουν" οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

− υψηλό κόστος κατασκευής / επένδυσης σε επίπεδο μεμονωμένης μονάδας και 

εξαιτίας της απαιτούμενης τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος 

− υψηλό κόστος λειτουργίας 

− απαίτηση αυξημένου πληθυσμιακού αριθμού - για μονάδες καύσης απαιτούνται 

κατ' ελάχιστον 80.000 με 100.000 εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

− μη υποστήριξη της επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων από το σύνολο των 

τεχνολογιών ανάκτησης (πλην της καύσης οι υπόλοιπες τεχνολογίες δεν είναι 

εφικτό να εφαρμοστούν)    

Τέλος, αναφορικά με τις μεθόδους αντιρρύπανσης που χρησιμοποιούνται για την 

κατακράτηση των αέριων ρυπαντών και την αποφυγή έκλυσής τους στην ατμόσφαιρα, 

οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες (Cooper & Alley, 2002; Καραθανάσης, 2006).:  

 εκπλυτές ή πλυντηρίδες (συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης των 

αιωρούμενων σωματιδίων) 

 συστήματα απορρόφησης 

 συστήματα προσρόφησης (π.χ. κλίνη ενεργού άνθρακα) 

 συμπυκνωτές 

 πυρσοί 

 συστήματα άμεσης καύσης 

 καταλυτικοί μετατροπείς 

 συστήματα καταλυτικής φωτοοξείδωσης 

 βιοφίλτρα 

 έγχυση (ψεκασμός) με αντιοσμητικές ουσίες 

 

3.3.5.  Διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

Ο όρος διάθεση, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 για την ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος, περιλαμβάνει "οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, 

ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση 

ουσιών ή ενέργειας" (Εθνικό Τυπογραφείο, 2016).  

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, 

η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποτελεί τη λιγότερο προτιμητέα 
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επιλογή και γι' αυτό θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό (European 

Commission, 2016). Παρόλα αυτά, όμως, η υγειονομική ταφή αποτελεί την πλέον 

ολοκληρωμένη, οικονομική, συμβατή με τον εθνικό σχεδιασμό και περιβαλλοντικά 

αποδεκτή μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων, μιας και παγκοσμίως το 50% των 

παραγόμενων απορριμμάτων διατίθεται με αυτό τον τρόπο (Βουδούρης, 2006). 

Η σωστή εφαρμογή της διάθεσης των στερεών αποβλήτων σε ένα ΧΥΤΑ (εικόνα 

3.3.5.1.)  

 
Εικόνα 3.3.5.1.: Πλήρης εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. (WTERT, 2016) 
 

 απαιτεί (Βουδούρης, 2006): 

 Χωροθέτηση κατάλληλου χώρου 

 Καθημερινή συμπίεση και επικάλυψη των αποτιθέμενων απορριμμάτων 

 Έλεγχο και συλλογή του παραγόμενου στραγγίσματος 

 Απομάκρυνση του παραγόμενου βιοαέριου 

 Αποκατάσταση του χώρου μετά το τέλος των εργασιών απόθεσης (~25 έτη)  

Αναλυτικότερα, η επιλογή του καταλληλότερου χώρου για τη χωροθέτηση ενός 

ΧΥΤΑ βασίζεται στα κάτωθι κριτήρια (Σκορδίλης & Κομνίτσας, 2004): 

 γενικά: υλικά επικάλυψης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, επιφάνεια και όγκος του χώρου 

 υδρογεωλογικά: υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, μορφολογία του εδάφους, 

υδροπερατότητα, γεωλογία και μορφολογία του εδάφους 

 χωροταξικά: η απόσταση από κατοικημένες περιοχές, οι επιδράσεις σε τουριστικές 

περιοχές, αεροδρόμια, κ.λ.π. 



60 
 

 περιβαλλοντικά: ο επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, οι 

επιπτώσεις στους υδάτινους αποδέκτες, το έδαφος και την ατμόσφαιρα 

 κλιματολογικά: βροχοπτώσεις, κατακρημνίσεις, άνεμοι και θερμοκρασίες 

 οικονομικά: η απαίτηση σε έργα υποδομής και το κόστος συλλογής και μεταφοράς 

των απορριμμάτων 

Ως προς την εναπόθεση των στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ γίνεται υπό μορφή 

στρώσεων, οι οποίες συμπιέζονται με τη χρήση μηχανημάτων. Κάθε στρώση 

(ταμπάνι) διαιρείται σε κύτταρα ημερησίας επικάλυψης, στα οποία αποτίθενται η 

ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ. Στο τέλος της ημέρας 

πραγματοποιείται επικάλυψη από λεπτό στρώμα υλικού για την προστασία από 

αυτοανάφλεξη, τη διείσδυση νερού, την παρουσία εντόμων και περιορισμό της 

δυσοσμίας. Το πάχος της ημερήσιας επικάλυψης κυμαίνεται στα 0.15m, ενώ το υλικό 

επικάλυψης ανήκει στην κατηγορία αμμώδες ή αμμοχαλικώδες (Βουδούρης, 2006). 

Απαραίτητη κρίνεται η ανάγκη περίφραξης του ΧΥΤΑ κυρίως για λόγους 

ασφαλείας, ενώ επιβάλλεται και η περιμετρική δενδροφύτευσή του που εξασφαλίζει 

την οπτική και ηχητική απομόνωσή του. Επιπλέον, σε ΧΥΤΑ που γειτνιάζουν με 

δασικές εκτάσεις απαραίτητη θεωρείται και η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 

ελάχιστου πλάτους 8m, καθώς και ο εξοπλισμός με δεξαμενές πυρόσβεσης, συσκευών 

πυρόσβεσης και αποθήκες εδαφικού υλικού. 

Οι χώροι υγειονομικής διάθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ταξινομούνται σε τρεις (3) 

βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των αποβλήτων για τα οποία προορίζονται. 

Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε (European Commission, 2016): 

 ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων 

 ΧΥΤΑ επικινδύνων αποβλήτων 

 ΧΥΤΑ αδρανών υλικών 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της υγειονομικής ταφής έναντι άλλων μεθόδων 

επεξεργασίας και διάθεσης είναι (Κόλλια, 1993; Παναγιωτακόπουλος, 2007): 

 η εύκολη τεχνολογία που τη χαρακτηρίζει 

 η απαίτηση μικρότερου κεφαλαίου επενδύσεων για έργα υποδομής και μηχανικό 

εξοπλισμό συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους (λιπασματοποίηση, καύση) 

 η επαναχρησιμοποίηση του χώρου μετά την αποκατάστασή του ΧΥΤΑ 

 η πιθανή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου 

 η μεγάλη ευελιξία κατά την αντιμετώπιση αυξημένης ποσότητας αποβλήτων   
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ενώ τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι: 

 οι μεγάλοι απαιτούμενοι χώροι 

 η κοινωνική αντίδραση κατά τη χωροθέτηση, το γνωστό σύνδρομο "όχι στην 

αυλή μου" (Not In My Back Yard) 

 η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου (εφόσον δε συλλέγονται για ενεργειακή 

αξιοποίηση): μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

 η περίοδος της μεταφροντίδας είναι μεγαλύτερη έναντι άλλων μεθόδων 

διαχείρισης 

 η ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων κατά τη διαφυγή 

διασταλάζοντος νερού   

Πρέπει να υπερτονιστεί ότι στις εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν 

περιλαμβάνονται τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα, ήτοι τα απόβλητα που κατά τον 

ΕΚΑ9 φέρουν το αστεράκι (*). Τ απόβλητα αυτά συλλέγονται από κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και μεταφέρονται για 

κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση ενέργειας σε ειδικές μονάδες ή για ταφή σε 

ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). 

3.4. Ενημέρωση, εκπαίδευση και εμπλοκή του κοινού 

Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την άμεση συμμετοχή του συνόλου των 

πολιτών ως επιβεβλημένη επιτακτική ανάγκη.  

Όμως, η εμπλοκή των πολιτών στον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

προϋποθέτει σημαντική εκπαιδευτική προσπάθεια από την πολιτεία, μιας και ο βαθμός 

ευαισθητοποίησης και η στάση που θα υιοθετήσουν είναι δυνατό να επηρεάσει 

ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης, καθορίζοντας ουσιαστικά την επιτυχία ή την 

αποτυχία του. 

Η εκπαίδευση, επομένως, του κοινού είναι δυνατό να επιτευχθεί με 

αποτελεσματικά προγράμματα, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια 

(Καρβούνης & Γεωργακέλλος, 2003): 

 Ενημέρωση: Στόχος του σταδίου αυτού είναι η πληροφόρηση των πολιτών για την 

ύπαρξη διαφορετικών τρόπων χειρισμού των αποβλήτων. Η ενημέρωση 

επιτυγχάνεται με μεθόδους δημοσιότητας χαμηλού, μέσου και υψηλού κόστους, 

καθώς και αντίστοιχης αποδόσεως 

9 ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 
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 Ενδιαφέρον: Μετά την ενημέρωση τους σε θέματα διαχείρισης των αποβλήτων, οι 

πολίτες ζητούν περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται μέσω ποικίλων 

μεθόδων πληροφόρησης 

 Αξιολόγηση: Οι πολίτες αποφασίζουν εάν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ακόμα 

και για τα καλά προωθημένα προγράμματα, η αρχική συμμετοχή φτάνει μόλις στο 

50%, ενώ το ποσοστό είναι υψηλότερο μόνο εάν οι απαιτήσεις του προγράμματος 

είναι σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμες 

 Δοκιμή: Οι πολίτες δοκιμάζουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση δυσκολίας είναι 

πιθανή η διακοπή της συμμετοχής τους 

 Αποδοχή: Η συμμετοχή θα πρέπει να συνεχίζεται. Εκπαιδευτικά προγράμματα 

παρέχουν εποικοδομητικές αναδράσεις των συμμετεχόντων και νέες πληροφορίες 

στο πρόγραμμα 

 Συντήρηση: Τα κίνητρα και η εκπαίδευση διασφαλίζουν τη συμμετοχή του κοινού 

σε υψηλά επίπεδα 

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από φορείς της πολιτικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, φορείς όπως οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Περιφερειών και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι περιβαλλοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Επιπλέον, είναι εφικτή η ενίσχυση της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με απώτερο στόχο την εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων. 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του 

δικαιώματος πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στην 

περιβαλλοντική διαδικασία.   

Συνεπώς, η αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων είναι μια συνεχής διεργασία 

ενημέρωσης και εκπαιδεύσεως των πολιτών, συζητήσεων, εφαρμογής και 

αξιολογήσεως. Όμως, η μετάβαση από τη γνώση στη διαμόρφωση μιας 

περιβαλλοντικά κατευθυνόμενης στάση ζωής θεωρείται ως μια διαδικασία επίπονη και 

κυρίως μακροπρόθεσμη.    

 

3.5. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους αποτελούν μείζον θέμα για τις χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προσπάθεια κοινής αντιμετώπισης για την 

προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει κανόνες που οφείλουν τα μέλη 
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της να ακολουθούν πιστά. Κάθε κράτος-μέλος ετησίως συντάσσει εκθέσεις και 

αποστέλλει στοιχεία για τον τρόπο διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων 

στερεών αποβλήτων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων.       

Τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat του 2013 (πίνακας 3.5.1.) καταδεικνύουν ότι 

ο μέσος ευρωπαίος πολίτης παράγει περίπου 481kg ετησίως, εκ των οποίων τα 201kg 

υφίσταται ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ενώ τα υπόλοιπα οδηγούνται προς 

υγειονομική ταφή και αποτέφρωση. 

 

Πίνακας 3.5.1.: Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων και τρόποι διαχείρισή των 

σε χώρες της Ε.Ε. (Eurostat, 2012) 

 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι σκανδιναβικές χώρες (διάγραμμα 3.5.1.) 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης καθώς και 

αποτέφρωσης, εν αντίθεση των μεσογειακών χωρών και των χωρών της ανατολικής 

Ευρώπης (Zerowaste Europe, 2016) . 
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Διάγραμμα 3.5.1.:  Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στις χώρες της Ε.Ε. 

(Cewer, 2016)  

 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως το ποσοστό των στερεών αποβλήτων που 

οδηγούνται στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση παραμένει σχεδόν σταθερό 

(διάγραμμα 3.5.2.) κατά την πενταετία 2009 - 2013 (Eurostat, 2013; Zerowaste 

Europe, 2016). 

 

 
Διάγραμμα 3.5.2.:  Η εξέλιξη της ανακύκλωσης στην Ε.Ε. κατά την πενταετία 

2009-2013 (Eurostat, 2013) 

 Η διαχείριση των εναπομεινάντων στερεών αποβλήτων ολοκληρώνεται είτε με 

την αποτέφρωση είτε με τη διάθεσή αυτών, με την πρώτη να παρουσιάζει αυξητική 

τάση έναντι της δεύτερης μεθόδου (διάγραμμα 3.5.3.) (Eurostat, 2013; Zerowaste 

Europe, 2016). 
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Διάγραμμα 3.5.3.: Η εξέλιξη της ανακύκλωσης, της αποτέφρωσης και της 

διάθεσης στην Ε.Ε. κατά την πενταετία 2009-2013 (Eurostat, 

2013) 

 

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των ετησίων παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

λαμβάνει χώρα σχεδόν αποκλειστικά μέσω της διάθεσης, με ένα πολύ μικρό ποσοστό 

να οδηγείται προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές 

της χώρας η διάθεση δεν πραγματοποιείται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αλλά σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 

(ΧΑΔΑ). 

Σήμερα, λειτουργούν περίπου 46 ΧΑΔΑ κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα και στην 

Πελοπόννησο, ενώ οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εξαλείψει οριστικά το φαινόμενο.  Για τους εν ενεργεία 

ΧΑΔΑ αλλά και για τους ΧΑΔΑ που έχουν μεν κλείσει αλλά δεν έχουν ακόμη 

αποκατασταθεί η χώρα μας πληρώνει πρόστιμο, το οποίο για το έτος 2015 ήταν 

ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόστιμο αυτό μειώνεται κατά 80 χιλιάδες ευρώ 

για κάθε ΧΑΔΑ που κλείνει οριστικά και κατά 40 χιλιάδες ευρώ σε περίπτωση 

αποκατάστασής του (ΥΠΕΚΑ, 2016; Καθημερινή, 2016). 

Δυστυχώς, η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

των έργων, η δυσλειτουργία των χώρων διάθεσης αποβλήτων και η δυσκολία 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από το κράτος συνετέλεσαν στην έλλειψη της 

αποδοχής και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον κρατικό μηχανισμό αναφορικά 
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με τη διαχείριση των αποβλήτων. Όλες, όμως, οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις 

συνεπάγονται ένα μη αναστρέψιμο κόστος τόσο περιβαλλοντικό και οικονομικό, όσο 

και δημόσιας υγείας (Καλλία - Αντωνίου, 2009).    

 

 3.6. Θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματώσει στο εθνικό 

δίκαιο την κοινοτική νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα. Για τη διαχείριση αυτών 

έχει τεθεί σε ισχύ ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει όλα τα είδη των 

αποβλήτων, επικινδύνων και μη. Επιπλέον, όλοι οι τρόποι διαχείρισης, από τη 

συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως και 

την αποτέφρωση και την τελική διάθεση μέσω της υγειονομικής ταφής, καλύπτονται 

νομοθετικά με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη 

βελτιστοποίηση των εργασιών. 

Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, μια σειρά από νομοθετήματα ρυθμίζουν 

επιμέρους θέματα που άπτονται της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως τους 

«μικρούς ΧΥΤΑ», την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (επικινδύνων, μη 

επικινδύνων, αστικών και αδρανών), τις προδιαγραφές των διαφόρων έργων 

διαχείρισης, την αποτέφρωση των αποβλήτων, τη διαχείριση των νοσοκομειακών 

αποβλήτων, των επικινδύνων, τις διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης 

συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων – όπως οι συσκευασίες, τα οχήματα τέλους 

κύκλου ζωής, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, τα 

χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – κ.α. (Παράρτημα Β). 

Η πρώτη ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων πραγματοποιήθηκε το 1986 µε το Νόμο - Πλαίσιο για την προστασία του 

Περιβάλλοντος Ν.1650/86, σε συνδυασμό µε την ΚΥΑ 49541/86 («Στερεά Απόβλητα 

σε συμμόρφωση µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ…»), όπως αντικαταστάθηκε από την 

ΚΥΑ 69728/96 και εν συνεχεία από την ΚΥΑ 50910/2003 (Θεοχάρη Χ. et al, 2006). 

Κατ' επέκταση, το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων καθορίζεται από τα κάτωθι νομοθετήματα (Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, 2016): 

1. το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/6.8.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
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Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) 

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και 

το Ν.4042/2012 

2. το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 

− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

3. το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα 

4. την ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β’/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι 

για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 

5. την ΚΥΑ 13588/725/2006 (383/Β’/28.3.2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 

(Β΄604)» 

6. την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΓΕΚ 1537/Β’/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», η οποία εκδόθηκε 

κατ΄εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 

Επιπλέον στο εθνικό δίκαιο έχουν ενσωματωθεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τα απόβλητα, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2016): 

1. η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/B’/) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 

ταφή των αποβλήτων» προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ 
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2. η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/B’/) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και 

τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων» προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ 

3. Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της 

Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Ως εκ τούτου, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα στηρίζεται 

κυρίως στην κοινοτική νομοθεσία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. 

Στα πλαίσια του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου έχει κυρωθεί και εγκριθεί το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β`/15.12.2015) Κύρωση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

2. Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α`/15.12.2015) Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 

51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων στο οποίο  

καθορίζονται η στρατηγική που απαιτείται,  η πολιτική που θα ακολουθηθεί και οι 

στόχοι που τίθενται προκειμένου η εθνική πολιτική να πιάσει τους στόχους-ορόσημα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Απώτερος στόχος του ΕΣΔΑ αποτελεί η 

ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με κύριο 

γνώμονα την αειφορική χρήση των πόρων (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

2015). 

Βάσει του ΕΣΔΑ καταρτίζεται από κάθε Περιφέρεια ένα Περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στο οποίο εξειδικεύονται οι κατευθυντήριες 

γραμμές του. Ο ΠΕΔΣΑ δεν αποτελεί έναν απλό κατάλογο έργων, αλλά αποτυπώνει 

και καταγράφει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη 

διαμόρφωση οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο 

περιφέρειας. Σήμερα υπάρχουν 13 εγκεκριμένα περιφερειακά σχέδια, ένα για κάθε 

περιφέρεια της χώρας, τα οποία αναθεωρούνται ανά πενταετία. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11584
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11760
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4.1. Εισαγωγή 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μία εκ των δεκατριών (13ων) περιφερειών 

της ελληνικής επικράτειας, αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση με 18.811km2 και τη 

δεύτερη πληθυσμιακά με 1.874.590 κατοίκους (απογραφή του 2011) περιφέρεια. Έδρα 

της είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, η επονομαζόμενη "συμπρωτεύουσα". 

 

    
Χάρτης 4.1.1.: Οι 13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας (Ρίζα Ελληνική, 2016) 

 

Καταλαμβάνει έκταση που περικλείεται βορείως από  τα σύνορα με τη Βουλγαρία 

και τα Σκόπια, ανατολικά από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

δυτικά από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και νοτιοδυτικά από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. Επιπλέον, το νότιο κομμάτι της βρέχεται από το Αιγαίο και το Θρακικό 

Πέλαγος. 
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  Συνολικά αποτελείται από επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες, τους γνωστούς σε 

όλους Νομούς, και συγκεκριμένα από τις: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, 

Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Κατά βάση αποτελεί αγροτική περιοχή με έντονο το 

αστικό και βιομηχανικό στοιχείο κυρίως λόγω της πόλεως της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν 

είναι δυνατό να παραβλεφτεί και η τουριστική της ταυτότητα.  

 
Χάρτης 4.1.2.: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δημητριάδης et al., 2012) 

 

Το δίκτυο μεταφορών της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό μιας και 

διαθέτει αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο (επί παραδείγματι ο αυτοκινητόδρομος 

ΠΑΘΕ10, η Εγνατία Οδός11 και οι κάθετοι οδικοί της άξονες, η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 

Μουδανιών), σιδηροδρομικό δίκτυο, το αεροδρόμιο "Μακεδονία", το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης και τα επιμέρους λιμένες (Νέας Μηχανιώνας, Αρετσούς, Πλαταμώνα, 

Πύδνας, Σταυρού, κ.α.). Το δίκτυο μεταφορών έχει ως αναφορά την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί κόμβο μεταφορών σε περιφερειακό, εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη θεωρείται τόπος σύγκλισης του 

συνόλου των μεταφορικών υποδομών, διαθέτοντας συνδέσεις μεταξύ των οδικών, 

σιδηροδρομικών, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών. 

10 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ = Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 
μήκους 780km 

11 Εγνατία Οδός = Αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους του Νομού Έβρου 
συνολικού μήκους 670km 
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επίσης, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη 

μεταφορά ενέργειας εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης. Συγκεκριμένα εντός των 

ορίων της λαμβάνει χώρα (Δημητριάδης et al., 2012): 

 δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού εντός της χώρας και σε χώρες των Βαλκανίων 

(Βουλγαρία και Σκόπια) 

 μεταφορά φυσικού αερίου με διαδρομή από τον Προμαχώνα Σερρών προς τη 

Θράκη και τη νότια Ελλάδα 

 μεταφορά πετρελαίου και των συναφών προϊόντων του σε χώρες των Βαλκανίων 

και κυρίως στα Σκόπια 

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται και η διέλευση του αγωγού ΤΑΡ12 από την έκτασή της 

Περιφέρειας, με τις εργασίες για την κατασκευή του έργου να έχουν ήδη ξεκινήσει και να 

αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. 

 
                Χάρτης 4.1.3.: Η διαδρομή του αγωγού ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline, 2016) 

 

 Τέλος, στο οικολογικό δυναμικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καταγράφονται τρεις (3) από του δέκα (10) ελληνικούς  υγροτόπους Διεθνούς 

Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar (Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και 

Αλυκή Κίτρους, Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Λίμνη Κερκίνη), ο Εθνικός Δρυμός του 

Ολύμπου, καθώς και δεκάδες περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000. 

Γενικώς, καταγράφονται φυσικές περιοχές που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενες 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (χάρτης 4.1.3.). 

12 Αγωγός ΤΑΡ = Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline) μεταφοράς φυσικού αερίου 
συνολικού μήκους 878km. Θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου 
Ανατολίας (TANAP) στα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα διασχίσει τη Βόρειο 
Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα για να συνδεθεί με το ιταλικό 
δίκτυο φυσικού αερίου στις ακτές της νότιας Ιταλίας (Trans Adriatic Pipeline, 
2016). 
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  Χάρτης 4.1.4.: Προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Καταλόγου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2013) 
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4.2. Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

Η έννοια  του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων δε θεωρείται πρωτόγνωρη. 

Αντιθέτως διατυπώνεται στο θεμελιώδη νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, το 

Ν.1650/86 (Α'160). Ο πρώτος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

καταγράφεται και δημοσιεύεται το 2003 και συγκεκριμένα στην ΚΥΑ ΗΠ 

50910/2727/2003 (Β' 1909), ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο της δεκαετίας. "Διάδοχός" του αποτελεί πλέον το τροποποιημένο με την ΠΥΣ 

49/15.12.2015 (Α'174) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που καταρτίστηκε 

σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 προς εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, με 

στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων εθνικών στρατηγικών κατευθύνσεων 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Ουσιαστικά, το νέο ΕΣΔΑ καθορίζει την 

πολιτική που θα ακολουθηθεί, τις στρατηγικές που θα επιλεγούν και τους στόχους που θα 

τεθούν σε εθνικό επίπεδο, προσδιορίζοντας παράλληλα τις γενικές κατευθύνσεις, τα 

ενδεδειγμένα μέτρα και τις απαιτούμενες δράσεις. 

Από το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΑ εξαιρούνται (Eur-lex, 2016): 

 τα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα 

 τα in situ εδάφη με μολυσμένες γαίες που ακόμη δεν έχουν εκσκαφθεί, καθώς και τα 

κτήρια που μόνιμα συνδέονται με τα εδάφη αυτά 

 μη μολυσμένη γη και φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη διάρκεια 

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 

 τα ραδιενεργά απόβλητα 

 τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά 

 τα περιττώματα και τα ακίνδυνα υλικά από τη γεωργία και τη δασοκομία 

 λύματα 

 ζωικά υποπροϊόντα 

 πτώματα ζώων που αποθνήσκουν εκτός σφαγείων 

 απόβλητα λατομείων 

Η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει ως στόχο μέχρι το 

2020 να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

 δραστική μείωση των κατά κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων 

 επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλωσίμων - 

βιοαποβλήτων τουλάχιστον του 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων 

 ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης 
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 περιορισμός της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνόλου των 

αστικών στερεών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή αποτελεί την τελευταία και ύστατη 

επιλογή σε περίπτωση εξάντλησης οποιοδήποτε άλλου είδους ανάκτησης 

Στην προσπάθεια αυτή προωθείται ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, φιλικό προς το 

περιβάλλον, με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

κομποστοποίηση και στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής. Στην επίτευξη των 

στόχων αυτών συμβάλλει η καθιέρωση (Εθνικό τυπογραφείο, 2016; Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π., 2016): 

 χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και το 

μέταλλο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί κατ' ελάχιστον η ανακύκλωση του 65% του 

συνολικού βάρους των αποβλήτων από το στάδιο της προδιαλογής 

 χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, που αποτελεί και νέο σύστημα διαχείρισης, 

ώστε να επιτευχθεί η συλλογή τουλάχιστον του 40% του συνολικού βάρους των 

βιοαποβλήτων 

 δικτύου Πράσινων Σημείων (εικόνα 4.2.1.), στα οποία θα συγκεντρώνονται και θα 

συλλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά που θα προωθούνται στα κατάλληλα προς 

επεξεργασία σημεία με απώτερο στόχο την ανάκτησή τους.  

 

 
Εικόνα 4.2.1.: Πράσινο σημείο αστικού τύπου (Τσιόπτσιας, 2016) 

 

Τα πράσινα σημεία ανήκουν λειτουργικά στους ΟΤΑ Α' βαθμού, οι οποίοι 

επιβαρύνονται για την εύρυθμη λειτουργία των σημείων (εικόνα 4.2.2.). Οι κατηγορίες 

των επιτρεπόμενων αποβλήτων που επιτρέπεται να συγκεντρώνονται στις θέσεις αυτές 

είναι: 
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 χαρτί/ χαρτόνι (συσκευασίες, έντυπο) 

 πλαστικά (συσκευασίες, λοιπά) 

 γυαλί (συσκευασίες, λοιπά) 

 ξύλινες συσκευασίες 

 μέταλλα (συσκευασίες, λοιπά) 

 μικτές συσκευασίες (tetra pack) 

 υφάσματα, ρούχα, υποδήματα και αξεσουάρ 

 απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 λαμπτήρες 

 βρώσιμα λίπη και έλαια 

 φορητές μπαταρίες 

 κλαδέματα 

 ογκώδη (έπιπλα, στρώματα) 

 φαρμακευτικό υλικό 

 θερμόμετρα 

 απόβλητα οικιακής χρήσης με ενδεχόμενα επικίνδυνα υπολείμματα (συσκευασίες 

διαλυτών, χρωμάτων, κ.α.) 

 

 
 Εικόνα 4.2.2.: Πράσινο σημείο με πλατεία για την εκφόρτωση και περιμετρική οδό για τη 

διαχείριση / μεταφορά των υλικών (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2016) 
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Το νέο ΕΣΔΑ θέτει στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' 

βαθμού, δίνοντάς της μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στην επιλογή μεθόδων ανακύκλωσης 

και διαλογής στην πηγή και θέτοντας ως δεδομένο την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης αποβλήτων από κάθε Δήμο. Με τις ενέργειες αυτές η Πολιτεία κατοχυρώνει 

θεσμικά το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Τα ρεύματα των αποβλήτων που καλύπτει και πραγματεύεται το ΕΣΔΑ είναι τα (Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2016): 

 αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) 

 ιλύες αστικού τύπου 

 απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) 

 βιομηχανικά απόβλητα 

 απόβλητα εγκαταστάσεως κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κ.λ.π. 

 γεωκτηνοτροφικά απόβλητα 

 ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης 

 μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων στα αστικά (ΜΠΕΑ) 

 απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

 απόβλητα που περιέχουν αμίαντο 

Για κάθε ρεύμα υιοθετούνται στρατηγικές και τίθενται γενικοί αλλά και εξειδικευμένοι 

στόχοι προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι του 2020. 

Παρά το γεγονός ότι το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ προωθεί την ανακύκλωση των αποβλήτων, 

η θερμική επεξεργασία αυτών με ανάκτηση ενέργειας δεν απορρίπτεται.   

Με βάση τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ καταρτίζεται από κάθε Περιφέρεια ένα 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στο οποίο εξειδικεύονται οι 

κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ. Οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ πρέπει απαραιτήτως να 

συμφωνούν με τους ποσοστιαίους στόχους του ΕΣΔΑ, αν και σε επίπεδο Περιφέρειας είναι 

εφικτό να τεθούν και πιο φιλόδοξοι στόχοι κατ΄ αναλογία πάντα τόσο των αναγκών και 

των χαρακτηριστικών της όσο και της στρατηγικής που εφαρμόζει. 

Το ΠΕΣΔΑ αναθεωρείται ανά πενταετία, ενώ υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση και 

λειτουργία του καθίσταται ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. (Φορέας Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων) ή η οικεία Περιφέρεια σε περίπτωση μη ύπαρξης ή λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α. 
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4.3. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά 

και γενικότερα στο σύνολο του ελλαδικού χώρου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, 

γεγονός που δεν οφείλεται στην έλλειψη τεχνογνωσίας αλλά δυστυχώς στη στρατηγική που 

ακολουθείται. Η ανεπάρκεια του κατάλληλου σχεδιασμού για την κατασκευή και 

λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης γίνεται εμφανής από τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία μεμονωμένων δημοσίων έργων 

(Δημητριάδης et al., 2012). 

Παρόλα αυτά, την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μεταστροφή στον τρόπο 

σχεδιασμού των έργων. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, που εγκρίθηκε το 2005 με Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)13, εξειδικεύει τις γενικές 

κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)14
 στο 

χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ είναι εναρμονισμένος με τις Οδηγίες 94/62/ΕΚ και 

99/31/ΕΚ και το Εθνικό Δίκαιο. 

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υιοθετεί τη μέθοδο της 

ανακύκλωσης των στερεών της αποβλήτων μέσα από έργα επεξεργασίας και αξιοποίησής, 

με την τελική διάθεση των υπολειμμάτων να τελείται σε αδειοδοτημένους χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή και υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). 

Για το σκοπό αυτό, οι στόχοι που τίθενται για τα αστικά απόβλητα πριν την τελική 

διάθεση τους είναι η επεξεργασία: 

 300.000tn για το έτος 2010 

 550.000tn για το έτος 2013 

 800.000tn για το έτος 2020 

Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία βασικών έργων υποδομής (ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, 

ΚΔΑΥ & ΜΜΒΕ) ανά Περιφερειακή και Διαχειριστική Ενότητα, όπως καταγράφεται 

στους πίνακες 4.3.1. & 4.3.2. Η λειτουργία των συγκεκριμένων έργων υποδομής 

ανατίθεται σε  δεκατέσσερις (14) ΦοΔΣΑ, οι οποίοι αφορούν το σύνολο των 

Διαχειριστικών Ενοτήτων της Περιφέρειας.  

 

13  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ με αρ. πρωτ. 639/02-12-2005 (ορθή επανάληψη: 29-03-
2006) «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

14  ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 «Μέτρα και Όροι 
για τη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 
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Πίνακας 4.3.1.: Διαχειριστικές Ενότητες και συναφή έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (μεταφοράς και υγειονομικής ταφής) που προβλέφτηκαν 

στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ/ΚΜ (Θεοδοσέλη & Παρασκευαΐδου, 2015) 

 
 

Ο σχεδιασμός για την προεπεξεργασία των στερεών αποβλήτων πριν την ταφή 

προβλέπει την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή υλικών συσκευασίας και τη 

λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Τα εννέα (9) ΚΔΑΥ που 

προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ κατανέμονται ως έχει: 

 τρία (3) ΚΔΑΥ για την εξυπηρέτηση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

 ένα (1) ΚΔΑΥ για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

Επιπρόσθετα, προβλέπονται επτά (7) Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας 

(ΜΜΒΕ) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες εξαιρουμένης της Χαλκιδικής.  
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Πίνακας 4.3.2.: Διαχειριστικές Ενότητες και συναφή έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης 

στερεών αποβλήτων (ΚΔΑΥ και ΜΜΒΕ) που προβλέπονται στο 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ/ΚΜ (Θεοδοσέλη & Παρασκευαΐδου, 2015) 

 
 

Για τα υπόλοιπα παραγόμενα στερεά απόβλητα προβλέπεται η ανακύκλωση μέσω 

ειδικών ρευμάτων, διαδικασία που εποπτεύεται από τον Ελληνικό Οργανισμό 

ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Εξαίρεση αποτελεί η διαχείριση των ιατρικών και των 

επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς και εν 

συνεχεία να παραλαμβάνονται από εξειδικευμένες εταιρείες επικινδύνων προς περαιτέρω 

επεξεργασία με άμεσο στόχο την ανάκτηση ενέργειας.   

Τονίζεται ότι ο εγκεκριμένος ΠΕΔΣΑ προβλέπει και την παύση της λειτουργίας των 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), καθώς και την αποκατάστασή 

τους. Μέχρι, όμως, την ολοκλήρωση του δικτύου ΧΥΤΑ - ΣΜΑ παραμένει σε λειτουργία 

ένας ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ με μια άτυπη διαδικασία αδειοδότησης των εν ενεργεία ΧΑΔΑ. 
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Κατ' επέκταση, στο χρονικό διάστημα των έντεκα (11) ετών από την έγκριση του 

ΠΕΣΔΑ, πληθώρα έργων έχουν τεθεί σε λειτουργία προκειμένου να επιτευχθεί η 

αποτελεσματική διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, ενώ άλλα τελούν υπό 

διαδικασία αδειοδότησης και κάποια έχουν απορριφθεί. 

Από το σύνολο των έργων που προβλεπόταν στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, σήμερα 

λειτουργούν συνολικά είκοσι τρία (23) έργα (πίνακας 4.3.3.), ενώ η διαχείριση που 

ακολουθείται για τις δύο (2) μεγάλες κατηγορίες των στερεών αποβλήτων (αστικά στερεά 

απόβλητα και ειδικά στερεά απόβλητα) περιλαμβάνει τη διαλογή στην πηγή, την 

επεξεργασία, τη χρήση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και την τελική διάθεση των 

υπολειμμάτων. 

 

Πίνακας 4.3.3.:  Έργα επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης στερεών αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

ΠΕΣΔΑ 

Έργο Πρόβλεψη στον 

ΠΕΣΔΑ 

Λειτουργία Παρατηρήσεις 

ΧΥΤΑ 15 11 4 υπό υλοποίηση 

ΣΜΑ 19 5 10 εν ενεργεία (εκτός 

εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ) 

ΚΔΑΥ 9 715 Όπου δεν υπάρχουν ΚΔΑΥ 

εξυπηρετούνται από ιδιωτικά 

ΜΜΒΕ 7 - Αδειοδοτημένες μονάδες 

Σύνολο 50 23  

 

Συγκεκριμένα, η διαχείριση της μεγάλης κατηγορίας των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 

αστικά (πίνακας 4.3.4.), λαμβάνει χώρα αρχικώς με τη Διαλογή στην Πηγή. Μέσω της 

ενεργοποίησης των πολιτών τα στερεά οικιακά απορρίμματα ταξινομούνται στην:  

 ομάδα των ανακυκλώσιμων συσκευασιών: καταλήγουν στο δίκτυο των "μπλε κάδων", 

βάση του οποίου οι πολίτες καλούνται να εναποθέσουν εντός των κάδων απόβλητα 

συσκευασιών από χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδηρο, τα οποία εν 

15  Εν ενεργεία ΚΔΑΥ υπάρχουν μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας και των 
Σερρών. Οι Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Χαλκιδικής εξυπηρετούνται από τα 
ΚΔΑΥ της Θεσσαλονίκης 
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συνεχεία διαχωρίζονται στα ΚΔΑΥ και προωθούνται προς ανακύκλωση. Το υπόλειμμα 

που τυχόν θα προκύψει στο ΚΔΑΥ και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανακυκλώσιμο, 

το επονομαζόμενο RDF, οδηγείται προς ταφή σε ΧΥΤΑ. Οι εργασίες συλλογής στο 

δίκτυο των μπλε κάδων και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε ιδιωτικά ΚΔΑΥ 

εποπτεύονται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) μέσω 

του εγκεκριμένου Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών 

(Σ.Σ.Ε.Δ.) "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ". Εποπτεύουσα αρχή της ΕΕΑΑ είναι ο ΕΟΑΝ16. 

 ομάδα των υπολοίπων στερεών απορριμμάτων: εναποτίθενται στους κάδους 

απορριμμάτων αρμοδιότητος των Δήμων και εν συνεχεία οδηγούνται προς ταφή σε 

ΧΥΤΑ. Σε περίπτωση που η χιλιομετρική απόσταση Δήμου και ΧΥΤΑ είναι μεγάλη, 

ούτως ώστε να κρίνεται ασύμφορη η συνεχής μετακίνηση των απορριμματοφόρων, τα 

απορρίμματα προσκομίζονται στο ΣΜΑ, όπου συμπιέζονται και μεταφορτώνονται σε 

μεγάλης χωρητικότητας containers, με άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των 

απαιτούμενων προς το ΧΥΤΑ δρομολογίων και την εξοικονόμηση πόρων    

Αρμόδιος φορέας για την εποπτεία και λειτουργία των έργων επεξεργασίας, 

αξιοποίησης και διάθεσης (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, δημόσια ΚΔΑΥ) των αστικών στερεών 

αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο ενιαίος ΦοΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των δεκατεσσάρων (14) ΦοΔΣΑ, 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 70259/23.12.2013 (ΦΕΚ 3426/Β/31.12.2013) Απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 

Πίνακας 4.3.4.: Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΟΔΣΑ, 2016) 

 

16 ΕΟΑΝ = Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύλωσης . Είναι ΝΠΙΔ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
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Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι έχει οριστικοποιηθεί η παύση λειτουργίας και 

των εβδομήντα ένα (71) ΧΑΔΑ που εξυπηρετούσαν μέχρι πρότινος τις ανάγκες διάθεσης 

των στερεών αποβλήτων της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τους εξήντα τρεις 

(63) εξ αυτών να έχουν πλήρως αποκατασταθεί (ποσοστό 88.7%) και τους υπόλοιπους να 

τελούν υπό διαδικασία αποκατάστασης. Στα άμεσα αποτελέσματα της παύσης και 

αποκατάστασής των συμπεριλαμβάνεται και η εξοικονόμηση χρημάτων από τα πρόστιμα 

που καλείται να καταβάλει  η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραβατική της 

συμπεριφορά αναφορικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών της αποβλήτων.     

Στην προσπάθεια της χώρας να περιορίσει τα προαναφερόμενα πρόστιμα και λόγω 

έλλειψης αδειοδοτημένων έργων τελικής διάθεσης των αποβλήτων (ΧΥΤΑ) παρατηρείται 

η μεταφορά στερεών αποβλήτων από τον τόπο παραγωγής τους σε άλλες Περιφερειακές 

Ενότητες, με άμεση συνέπεια τη μείωση του χρόνου ζωής των εν ενεργεία ΧΥΤΑ και την 

αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων χώρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταφορά 

των στερεών αποβλήτων της Δράμας στο ΧΥΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Ως προς τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία στερεών αποβλήτων, τα Ειδικά Στερεά 

Απόβλητα (ΕΣΑ), διακρίνεται στα μη επικίνδυνα, στα επικίνδυνα και στα ιατρικά 

απόβλητα ή απόβλητα υγειονομικών μονάδων (Βογιατζής, nd). Αναλυτικότερα, η 

διαχείριση των: 

 μη επικίνδυνων ειδικών στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων 

συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων, με άμεσο 

στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Την εποπτεία 

των συστημάτων αυτών φέρει ο ΕΟΑΝ. Σήμερα, στον ελλαδικό χώρο 

δραστηριοποιούνται 22 εγκεκριμένα συστήματα που καλύπτουν τα (ΕΟΑΝ, 2016): 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

 Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (π.χ. λαμπτήρες) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης: 

 οι παραγόμενες ιλύες από αστικά λύματα, τουριστικές μονάδες, βιομηχανίες (π.χ. 

επεξεργασία γάλατος, βιομηχανία κρέατος, ζυθοποιία, κ.λ.π.) και κοινωφελείς 
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οργανισμούς: προηγηθείσης επεξεργασίας διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό στη 

γεωργία, προς ταφή στους ΧΥΤΑ και για ανάκτηση ενέργειας   

 τα γεωργικά απόβλητα περιλαμβανομένων των φυτικών, ζωικών και 

αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων, καθώς και των κενών συσκευασιών 

φυτοπροστευτικών προϊόντων: προηγηθείσης επεξεργασίας διατίθενται ως 

εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας, με εξαίρεση τις κενές 

συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων17 οι οποίες εάν αποχαρακτηριστούν 

και θεωρηθούν μη επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 

ανακυκλώσιμα προϊόντα.  

 επικίνδυνων ειδικών στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω ειδικά 

αδειοδοτημένων μονάδων συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων είτε για 

ταφή σε ΧΥΤΕΑ18 (όπου ενδείκνυται) είτε για την περαιτέρω επεξεργασία τους σε 

ειδικές μονάδες στο εξωτερικό 

 ιατρικών αποβλήτων ή αποβλήτων υγειονομικών μονάδων που χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ), μικτά επικίνδυνα (ΜΕΑ) και άλλα 

επικίνδυνα (ΑΕΑ) απόβλητα πραγματοποιείται από κατάλληλα αδειοδοτημένες για 

αποστείρωση / αποτέφρωση μονάδες στον ελλαδικό χώρο. Βασιζόμενοι σε στοιχεία 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύτηκαν το 2010 στην 

Ελλάδα δραστηριοποιούνται 5 μονάδες αποστείρωσης και 2 μονάδες αποτέφρωσης. 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα απόβλητα των ιατρικών μονάδων, ήτοι των ΑΣΑ και των 

Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων που εντάσσονται στα μη επικίνδυνα ειδικά στερεά 

απόβλητα, ο τρόπος διαχείρισής τους πραγματοποιείται με την αντίστοιχη διαδικασία 

που αναλύθηκε προγενέστερα. 

Συμπερασματικά, ο τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι συνάρτηση 

κυρίως του είδους των αποβλήτων και του βαθμού επικινδυνότητάς των.   

 

 

17    Κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτκών προϊόντων = θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα κατά ΕΚΑ. Εάν, 
όμως, εξασφαλιστεί το τριπλό ξέπλυμα αυτών, το ποσοστό του εναπομείναντος φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος εντός της κενής συσκευασίας είναι μικρότερο του 0,1%, με αποτέλεσμα η συσκευασία να μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως "μη επικίνδυνη" (ΣΕΑ, 2012).   

18   ΧΥΤΕΑ = Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων. Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο (2) 
ΧΥΤΕΑ· α. ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ στο Πεδίο Καρδίας της Δυτικής Μακεδονίας και β. ΧΥΤΕΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Αθανάσιο Βοιωτίας    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5.1. Εισαγωγή 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας . Το γεγονός ότι πληθυσμιακά κατατάσσεται στη 

δεύτερη (2) θέση, πίσω από την Περιφέρεια Αττικής, συντελεί στις αυξημένες ποσότητες 

παραγόμενων στερεών αποβλήτων συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες και κατ' επέκταση στη 

συνεχή απαίτηση κατασκευής νέων κυττάρων ταφής ή και νέων ΧΥΤΑ. 

Σε συνδυασμό, δε, με το γνωστό σύνδρομο "not in my backyard" που διακατέχει τους 

πολίτες για τη χωροθέτηση και λειτουργία κυρίως έργων ΧΥΤΑ, πυροδοτείται ένα εχθρικό 

κλίμα μεταξύ Πολιτείας και πολιτών με αλλεπάλληλες συγκρούσεις. 

Απαίτηση όλων είναι η εύρεση της χρυσής τομής που θα ικανοποιεί την ανάγκη για 

αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, πάντα, όμως, στα πλαίσια που ορίζει 

το εθνικό δίκαιο και η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος. 

 

5.2. Ανάλυση SWOT 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία. Ο ΦοΔΣΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας τηρώντας τους βασικούς άξονες διαχείρισης που ορίζει ο ΕΣΔΑ 

οφείλει να χαράξει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) μέσω 

σχεδίου που θα κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά επιλογής και καθορισμού του 

προτεινόμενου στρατηγικού σχεδιασμού διαδραματίζει η επονομαζόμενη ανάλυση SWOT.  

Η ανάλυση SWOT της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θα συμβάλλει στην 

κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας προκαλείται να αντιμετωπίσει. Ο όρος "εσωτερικοί παράγοντες" 

(εσωτερικό περιβάλλον) σχετίζεται με τις δυνατότητες (strengths) και τις αδυναμίες 

(weaknesses), ενώ "εξωτερικοί παράγοντες" (εξωτερικό περιβάλλον) με τις ευκαιρίες 

(opportunities) και τις απειλές (threats).  
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Πίνακας 5.2.1.: SWOT Analysis 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 

αυτή απεικονίζεται στον πίνακα 5.2.1., στα δυνατά σημεία (strengths) περιλαμβάνεται ο 

εγκεκριμένος ΕΣΔΑ, ήτοι το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου οφείλουν να 

δραστηριοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 

ενώ παράλληλα τίθενται οι βασικοί στόχοι που καλείται να επιτύχει η Ελλάδα τηρώντας 

την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο 

επιτελούν ο ΦοΔΣΑ ως ο θεσμοθετημένος Φορέας Διαχείρισης των ΑΣΑ, ο ΕΟΑΝ ως 

αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων προϊόντων, καθώς και τα 

Internal conditions External conditions 

 

Strengths 

• Εγκεκριμένος νέος ΕΣΔΑ 

• Περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. 

• ΦοΔΣΑ, ΕΟΑΝ & Υπουργεία ως 

υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση 

των ΑΣΑ, των ανακυκλώσιμων 

προϊόντων και των επικινδύνων 

αποβλήτων αντίστοιχα 

• Υποδομές (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, 

οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 

λιμάνια, αεροδρόμιο, αγωγός φυσικού 

αερίου) 

• Εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό 

• Οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης 

(μπλε κάδοι, μπαταρίες, ΑΗΗΕ, 

ΑΕΚΚ, ελαστικά, κ.λ.π.) 

 

Opportunities 

• Χρηματοδοτικά προγράμματα για την 

κατασκευή περιβαλλοντικών έργων 

• Προώθηση ανακύκλωσης 

• Η ΠΚΜ αποκτά θετικό 

περιβαλλοντικό προφίλ 

• Νέες θέσεις εργασίας 

• Ευνοϊκές συνεργασίες με άλλες 

Περιφέρειες 

Weaknesses 

• Ενημέρωση των πολιτών 

• Έλλειψη οικονομικών πόρων 

  

Threats 

• Αλλαγές στη νομοθεσία 

• Κινητοποιήσεις πολιτών 
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Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, σχετικά 

με τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Στα δυνατά σημεία της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας συγκαταλέγονται και οι υπάρχουσες υποδομές τόσο ως προς το 

συγκοινωνιακό δίκτυο (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμιο) και το 

δίκτυο μεταφοράς ενέργειας (αγωγός φυσικού αερίου), όσο και ως προς τα έργα 

επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, 

οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης). 

Στον αντίποδα, στα αδύνατα σημεία περιλαμβάνεται η ενημέρωση των πολιτών από 

την Πολιτεία, η οποία υστερεί, καθώς είτε χαρακτηρίζεται ως ελλιπής είτε ως πλήρως 

ανεπαρκής, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε έντονες διαμαρτυρίες των πολιτών, 

στη δημιουργία πεδίου μάχης (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ΧΥΤΑ της Νέας 

Φυλής στην Αττική) και στην καθυστέρηση των έργων που θα εξυπηρετήσουν τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω των δικαστικών προσφυγών. Επιπλέον, η 

δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα δυσχεραίνει την 

κατασκευή των έργων λόγω έλλειψης των απαραίτητων κονδυλίων. 

Ως προς το εξωτερικό περιβάλλον (external conditions), στις ευκαιρίες 

(opportunities) που προβάλλονται συγκαταλέγεται η χορήγηση κυρίως ευρωπαϊκών 

κονδυλίων μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, παρέχοντας τη 

δυνατότητα κατασκευής έργων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Τα έργα αυτά σε 

συνδυασμό με την προώθηση της ανακύκλωσης θα συμβάλλουν στο να αποκτήσει η 

ΠΚΜ ένα θετικό περιβαλλοντικό προφίλ, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις 

εργασίας. Επιπρόσθετα, η έλλειψη υποδομών (ΚΔΑΥ & ΧΥΤΑ) σχετικών με τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων από άλλες περιφέρειες ανά την Ελλάδα και υπό το 

φόβο της επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων τόσο από την Ε.Ε. όσο και από 

τις αρμόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες με άλλες 

Περιφέρειες με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την άρση των 

κυρώσεων για την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη 

κερδών.  

Απεναντίας, οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της νομοθεσίας μπορούν να οδηγήσουν 

σε αύξηση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης και κατασκευής των απαραίτητων 

έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας 
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Κεντρικής Μακεδονίας. Στην απειλή αυτή μπορούν να προστεθούν και οι 

κινητοποιήσεις των πολιτών, με κάθε είδος μορφής, έντασης και διάρκειας. 

Η ανάλυση SWOT θεωρείται απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιλογή των 

στρατηγικών που θα ακολουθηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα 

5.2.1. και του πίνακα 5.2.2. προτείνεται η χρήση Δυναμικών Στρατηγικών (S - O), 

προερχόμενων από το συνδυασμό των δυνατοτήτων (strengths) προς εκμετάλλευση της 

Περιφέρειας και των ευκαιριών (opportunities) προς αξιοποίηση. 

 

Πίνακας 5.2.2.: Μήτρα SWOT/TOWS - 4 τύποι στρατηγικών (Γκούσκος, 2005). 

 
 

Η επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή με 

επίκεντρο τον τομέα που παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα.  

Επειδή στόχος του σχεδιασμού είναι η αποτελεσματική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την πραγμάτωση του επιλέγεται η 

επιχειρηματική στρατηγική. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τη 



88 
 

διαχείριση των ΑΣΑ επιλέγεται η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης19, ενώ για τα 

ανακυκλώσιμα απόβλητα συγκεκριμένων ρευμάτων και τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

επιλέγεται η στρατηγική καμίας αλλαγής20. Ο συνδυασμός των δύο (2) κρίνεται ότι θα 

συμβάλλει στο μέγιστο για την επίτευξη του στόχου. 

 

5.3. Υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών 

Η εθνική πολιτική, όπως προαναφέρθηκε στο 4ο κεφάλαιο, έχοντας ως στόχο την 

αύξηση του ποσοστού μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και του ποσοστού 

αύξησης της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών αποβλήτων με χρονικό 

ορίζοντα το 2020, έχει ενσωματώσει τις έννοιες των τριών (3) R (Reduce, Reuse and 

Recycle) στη διαχείριση των αποβλήτων της. 

Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) και όσων αποβλήτων προσομοιάζουν με αυτά προτείνεται η στρατηγική της κάθετης 

ολοκλήρωσης, η υλοποίηση της οποίας θα λάβει χώρα μέσω της προτεινόμενης 

διαδικασίας, που απεικονίζεται στο διάγραμμα 5.3.1. και περιγράφεται αναλυτικότατα 

παρακάτω.  

Όπως είναι γνωστό, τα αστικά στερεά απόβλητα προκύπτουν από τις δραστηριότητες 

των πολιτών εντός του αστικού ιστού, και τα οποία βάση του ΕΣΔΑ θα πρέπει να υποστούν 

μια αρχική διαλογή, την επονομαζόμενη διαλογή στην πηγή, από τους ίδιους τους 

παραγωγούς τους, ήτοι τους κατοίκους του εκάστοτε οικισμού. Η διαλογή στην πηγή αφορά 

απόβλητα που είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν, ενώ 

σημαντικό ρόλο παίζουν και οι διαστάσεις και το είδος του κάθε αποβλήτου.  

 

19 Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης = Η προσπάθεια ενός φορέα / μιας επιχείρησης  προς τα μπρος ή προς τα 
πίσω προκειμένου να αποκτήσει παρουσία. Κινητήρια δύναμη του είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής 
του θέσης. Θεωρείται μια από τις συχνότερα ακολουθούμενες στρατηγικές (Harrigan, 2003). 

 
20 Στρατηγική καμίας αλλαγής = Συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές σταθερότητας, οι οποίες κατατάσσονται 

στην ομάδα των επιχειρηματικών στρατηγικών. Λαμβάνει χώρα όταν η υπάρχουσα στρατηγική του 
οργανισμού / επιχείρησης συνεχίζεται με μια μικρή διαφοροποίηση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
(Σουμπενιώτης, 2016).  
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  Διάγραμμα 5.3.1.: Διάγραμμα ροής του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων 
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Η διαδικασία της διαλογής στην πηγή λαμβάνει χώρα με το διαχωρισμό των αποβλήτων 

που θα καταλήξουν στα πράσινα σημεία, θέσεις που αποτελούν αρμοδιότητα των ΟΤΑ 

Α'βαθμού. Τα πράσινα σημεία διακρίνονται στα: 

 πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονίας: χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 4ων έως 6 

ρευμάτων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, μέταλλο και οργανικά). Κάθε 

κάδος έχει διαφορετικό χρώμα, υπενθυμίζοντας στους πολίτες το συγκεκριμένο προς 

εναπόθεση είδος αποβλήτου.  

 
Εικόνα 5.3.1.: Πράσινο σημείο σε επίπεδο γειτονιάς (econews, 2016) 

 

 στα βασικά ή/και μικρά πράσινα σημεία, όπου οι πολίτες μεταφέρουν απόβλητα, που 

δεν μπορούν να τοποθετήσουνε στα πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονιάς (όπως ψυγείο, 

κλαδέματα, καναπέδες, ογκώδη, ρουχισμός και ληγμένα φάρμακα) 

 
Εικόνα 5.3.2.: Βασικό ή/και μικρό πράσινο σημείο (Ενυπόγραφα, 2016) 



91 
 

Φυσικά υπάρχει και η μερίδα εκείνη των πολιτών, οι οποίοι είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω 

αδιαφορίας δεν επιλέγουν να διαχωρίσουν τα απόβλητά τους, με αποτέλεσμα στο σύνολο 

τους να καταλήγουν στον κλασικό μεταλλικό κάδων των σύμμεικτων αποβλήτων, μαζί με 

την ποσότητα των στερεών που απομένει μετά τη διαλογή.  

Όπως προαναφέρθηκε τα πράσινα σημεία αποτελούν αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α'βαθμού, 

οι οποίοι εκτός από την ευθύνη της λειτουργίας τους έχουν και το πλεονέκτημα της 

επιλογής του τρόπου εμπορίας αυτών μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης. Η διαδικασία αυτή της συλλογής και εμπορίας των προερχομένων από 

διαλογή στην πηγή αποβλήτων διεξαγόταν μέχρι πρότινος από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι "μπλε κάδοι".   

Εν συνεχεία και μόνο εάν ο διαχωρισμός των αποβλήτων στους κάδους των πράσινων 

σημείων σε επίπεδο γειτονιάς δε θα είναι ικανοποιητικός, τα απόβλητα μεταφέρονται σε 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)  σύμφωνα πάντα με το διάγραμμα 

5.3.1., όπου και υφίστανται επιπλέον διαχωρισμό προς εξαγωγή των δευτερογενών υλικών 

(χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος και γυαλί), τα οποία είναι περισσότερο 

εμπορεύσιμα λόγω της πρόσθετης διαλογής. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει ένα 

υπόλειμμα που δεν μπορεί να θεωρηθεί επαναχρησιμοποιήσιμο ή ανακυκλώσιμο, το 

λεγόμενο RDF. 

Ως προς τα σύμμικτα αστικά στερεά απόβλητα, αυτά υφίστανται απευθείας επεξεργασία 

σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), μαζί με κάποιο ποσοστό από το υπόλειμμα 

του ΚΔΑΥ, όπου και διαχωρίζονται τα μέταλλα, ενώ προκύπτει και ένα ποσοστό RDF που 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.   

Τα οργανικά βιοαπόβλητα (απόβλητα από ξενοδοχεία και χώρους εστίασης) και τα 

πράσινα απόβλητα (δέντρα, κλαδιά) από το σύνολο των πράσινων σημείων μαζί με τα 

ζωικά (ζωικά υποπροϊόντα από τα σφαγεία) υπολείμματα, το οργανικό υλικό από τη 

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) υφίστανται κομποστοποίηση σε Μονάδα 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), με άμεσο στόχο τη δημιουργία compost, υλικού 

ωφέλιμου για καλλιέργειες, για την αποκατάσταση ή επικάλυψη ενός ΧΥΤΑ, για την 

παραγωγή εδαφικού υλικού με πολλαπλές επιλογές και ως βιόφιλτρο σε μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2016).  

Οι διάφορες προσμίξεις που αφαιρούνται κατά την επεξεργασία των βιοαποβλήτων και 

πράσινων αποβλήτων από την ΜΕΒΑ, το RDF από το ΚΔΑΥ και τη ΜΕΑ, καθώς και οι 

παραγόμενες ιλύες από αστικά λύματα, τουριστικές μονάδες, βιομηχανίες και κοινωφελείς 

οργανισμούς προηγηθείσης επεξεργασίας οδηγούνται σε εργοστάσιο θερμικής 
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επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας. Η τέφρα που παράγεται κατά την καύση των 

εναπομεινάντων αποβλήτων διατίθεται σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ. 

 

 
Εικόνα 5.3.3.: Μονάδα κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2016) 

 

Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία απαιτεί τη χρήση των κατάλληλων χώρων, του 

κατάλληλου εξοπλισμού και της κατάλληλης τεχνολογίας.   

Συγκεκριμενοποιώντας, στην προσπάθεια συντονισμού και οργανωμένης διαχείρισης 

των αστικών αποβλήτων του συνόλου των επτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνονται τα ακόλουθα: 

 πολλά διάσπαρτα πράσινα σημεία γειτονιάς με τέσσερα έως έξι ρεύματα 

ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, μέταλλο και οργανικά) 

προερχόμενα από τις κατοικίες, σε αναλογία με την πληθυσμιακή κατανομή του κάθε 

δήμου και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει (διαλογή στην πηγή) 

 ένα (1) βασικό ή μικρό πράσινο σημείο ανά δήμο για τη συλλογή άλλων 

ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. ΑΕΚΚ, πράσινα απόβλητα,κ.α.) 

 χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων (από ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, δημόσιες 

αγορές, κήπους & πάρκα, ξύλο) στα πράσινα σημεία  

 προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης 
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 διατήρηση των υφισταμένων ΚΔΑΥ χωρίς σχεδιασμό για αύξηση του αριθμού τους: 

Από το σύνολο των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων μόνο οι Σέρρες, η Πιερία και η 

Θεσσαλονίκη διαθέτουν ιδιωτικά ΚΔΑΥ εντός των διοικητικών τους ορίων. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις (4) Ενότητες (Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς & Χαλκιδική) καλύπτουν τις 

ανάγκες τους από τα ιδιωτικά ΚΔΑΥ που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. 

Δεδομένης της κάλυψης των αναγκών από τα ήδη υφιστάμενα ΚΔΑΥ, της χωριστής 

διαλογής και της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δεν κρίνεται αναγκαία η 

προσθήκη και λειτουργία νέων ΚΔΑΥ 

 δύο (2) ΣΜΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα: τα απόβλητα που παράγονται σε κοντινές 

περιοχές θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στα ΣΜΑ όπου θα συρρικνώνονται (για 

να μειωθεί ο όγκος τους) και θα καταλήγουν στη ΜΕΑ. Με τα ΣΜΑ εξοικονομούνται 

εργατοώρες και οικονομικά κονδύλια διότι δεν είναι αναγκασμένος ο κάθε Δήμος να 

μεταφέρει απευθείας τα απόβλητά του σε εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. 

Για τις ΠΕ Χαλκιδικής και ΠΕ Θεσσαλονίκης θα απαιτηθούν περισσότερα από δύο (2) 

ΣΜΑ, εξαιτίας της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και του αυξημένου πληθυσμού. 

Υπολογίζεται ότι οι ανάγκες για τις δύο (2) αυτές Περιφερειακές Ενότητες θα 

καλυφθούν με την εγκατάσταση ενός (1) ΣΜΑ ανά Δήμο (ήτοι για την ΠΕ 

Θεσσαλονίκης απαιτούνται 14 ΣΜΑ και για την ΠΕ Χαλκιδικής απαιτούνται 5 ΣΜΑ)  

 μία (1) ΜΕΑ χωροθετημένη στη Μαυροράχη Θεσσαλονίκης, όπου και θα 

επεξεργάζονται τα σύμμικτα και ποσοστό των ήδη προεπεξεργασμένων από τα ΚΔΑΥ 

αποβλήτων, προς διαχωρισμό των μετάλλων    

 μία (1) μονάδα κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) χωροθετημένη στη Μαυροράχη 

Θεσσαλονίκης 

 μία (1) μονάδα θερμικής επεξεργασίας με ανάκτησης ενέργειας χωροθετημένη στη 

Μαυροράχη Θεσσαλονίκης 

 ένας (1) ΧΥΤΑ υπολειμμάτων: ο ήδη υπάρχων ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη Θεσσαλονίκης 

Συνοψίζοντας, στον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης που εξυπηρετεί την ΠΕ 

Θεσσαλονίκης προτείνεται να κατασκευαστούν: 

 μία (1) ΜΕΑ,  

 μια (1) μονάδα κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) 

 ένα (1) εργοστάσιο θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας.  
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Η επιλογή του χώρου έγινε κυρίως βάση της τοποθεσίας και δευτερευόντως βάση του 

ήδη αδειοδοτημένου και εν ενεργεία ΧΥΤΑ. Βρίσκεται σε παράδρομο επί της Εθνικής 

Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, σε σημείο εύκολα προσβάσιμο και μη ορατό από το δρόμο, 

απέχοντας ικανή απόσταση από τους πλησιέστερους οικισμού, σε μια προσπάθεια κάμψης 

των όποιων αντιδράσεων από μερίδα πολιτών. Επιπρόσθετα, η περιοχή διαθέτει εκτάσεις 

όπου είναι εφικτή η κατασκευή των ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και εργοστασίου θερμικής επεξεργασίας, 

γεγονός πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας με το ελάχιστο κατά το 

δυνατό κόστος (περιορισμός δρομολογίων που συνεπάγεται εξοικονόμηση εργατοωρών και 

πετρελαίου κίνησης). 

 
Χάρτης 5.3.1.: Χωροθετημένος ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη 

 

Από την κατασκευή και λειτουργία των ανωτέρω τριών (3) μονάδων προκύπτουν 

εμπορεύσιμα ανακυκλώσιμα υλικά και πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, από: 

 τη ΜΕΑ ανακτώνται σημαντικές ποσότητες μετάλλων, που μπορούν εμπορευτούν 

άμεσα 

 τη μονάδα κομποστοποίησης για τη δημιουργία compost, υλικού ωφέλιμου για 

καλλιέργειες, για την αποκατάσταση ή επικάλυψη ενός ΧΥΤΑ, για την παραγωγή 
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εδαφικού υλικού με πολλαπλές επιλογές και ως βιόφιλτρο σε μονάδες επεξεργασίας 

αποβλήτων 

 μονάδα θερμικής επεξεργασίας των ήδη επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων, με το 

υπόλειμμα αυτών να ανακτάται ενεργειακά και να παράγεται ηλεκτρική και θερμική 

ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του συγκροτήματος της 

Μαυροράχης. Η περίσσεια ενέργειας είναι εφικτό να μεταπωλείται σε τρίτους (ΔΕΗ)  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να 

διαθέτει οργανωμένους χώρους ταφής αδρανών.  Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή 

ενός (1) ΧΥΤ αδρανών ανά ΠΕ. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν οι ενεργοί ΧΥΤΑ.     

Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει πως για τα ΑΣΑ ακολουθείται η στρατηγική 

της κάθετης ολοκλήρωσης, και σαφέστερα η προς τα πίσω (backward integration)21 και η 

προς τα εμπρός (forward integration)22.  

Από τη διαδικασία της καθετοποίησης προς τα πίσω προέρχονται οι απαιτούμενες 

πρώτες ύλες (RDF & ιλύες), υλικά-απόβλητα που σήμερα παράγονται από τα ιδιωτικά 

ΚΔΑΥ κατά την επεξεργασία του περιεχομένου των μπλε κάδων, καθώς και από τις ΕΕΛ 

των δημοτικών επιχειρήσεων ως στερεό υπόλειμμα της διαδικασίας επεξεργασίας των 

αστικών λυμάτων και τα οποία τα εκμεταλλεύονται τόσο ιδιώτες όσο και Δημοτικοί Φορείς 

Ιδιωτικού Δικαίου. 

Το πλεονέκτημα της στρατηγικής αυτής είναι η παραγωγή των πρώτων υλών  (RDF, 

ιλύες και compost) από την κατασκευή και λειτουργία των τριών (3ων) μονάδων (ΜΕΑ, 

μονάδα κομποστοποίησης & μονάδα θερμικής επεξεργασίας), σημαντικών για την εύρυθμη 

λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου των ΑΣΑ που παράγονται εντός 

των διοικητικών ορίων της ΠΚΜ. Συγκεκριμένα, η θερμική επεξεργασία των RDF και 

ιλύων στην ειδική μονάδα οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, μέρος 

της οποίας χρησιμοποιείται για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των μονάδων (ΜΕΑ, 

ΜΕΒΑ και μονάδα θερμικής επεξεργασίας) και άλλων τρεχουσών αναγκών σε ρεύμα. Από 

την άλλη, το σχηματιζόμενο μετά από την τελική επεξεργασία του στη ΜΕΒΑ compost 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την αποκατάσταση ή και την επικάλυψη του ΧΥΤΑ. 

21  Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω (backward integration) = Όταν κινείται προς την 
παραγωγή των εισροών της (κυρίως πρώτων υλών) (Καραπάνου, 2005) 

22   Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης προς τα εμπρός (forward integration) = Όταν κινείται προς το επόμενο 
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (Καραπάνου, 2005) 
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Αντιστοίχως, στη διαδικασία της καθετοποίησης προς τα εμπρός θα επιτευχθεί 

εκμετάλλευση της εμπορικής αξίας των ανακυκλώσιμων υλικών που σήμερα αποτελεί 

αποκλειστικό προνόμιο των ιδιωτικών ΚΔΑΥ .  

Εν προκειμένω, το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης προς τα 

εμπρός είναι η εκμετάλλευση της εμπορικής αξίας των ανακυκλώσιμων υλικών, που 

προκύπτουν από τη ΜΕΑ, του compost (χούμο) που προκύπτει από τη ΜΕΒΑ και της 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που παράγεται κατά τη θερμική επεξεργασία των 

υπολειμμάτων των ήδη προεπεξεργασμένων ΑΣΑ (από την απόρριψή τους στους κάδους 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης μέχρι και την καύση τους στη μονάδα θερμικής 

επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας). Τόσο τα ανακυκλώσιμα υλικά, όσο και το compost 

και η ηλεκτρική και θερμική ενέργεια με την πώλησή τους επιφέρουν σημαντικά κέρδη 

στην ΠΚΜ. 

Το υψηλό κόστος κατασκευής των προαναφερομένων έργων είναι εφικτό να ξεπεραστεί 

με τη χρήση πηγών χρηματοδότησης, όπως (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, n.d.): 

 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 Κοινοτικές επιχορηγήσεις 

 Δανεισμό 

 Συγχρηματοδότηση του έργου (από την Ε.Ε. ή μέσω ΣΔΙΤ23) 

Αναφορικά με τη διαχείριση της δεύτερης μεγάλης κατηγορίας των στερεών 

αποβλήτων, τα Ειδικά Στερεά Απόβλητα (ΣΕΑ), επιλέγεται η στρατηγική καμίας αλλαγής. 

Στην κατηγορία αυτή, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3. περιλαμβάνονται τα 

(ΕΟΑΝ, 2016): 

 μη επικίνδυνα ειδικά στερεά απόβλητα: η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω 

εγκεκριμένων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ρευμάτων 

αποβλήτων, με άμεσο στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

υλικών. Την εποπτεία των συστημάτων αυτών φέρει ο ΕΟΑΝ. Πρόκειται για τα ειδικά 

ρεύματα των: 

 μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων 

 οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

23  ΣΔΙΤ = Η Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα αποτελεί το νέο μοντέλο στις επενδύσεις υποδομής, 
σύμφωνα με το οποίο ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του δημοσίου 
τομέα στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή του έργου και τη συντήρηση, διαχείριση 
ή/και λειτουργία του (Κυπριακή Δημοκρατία, 2016).      
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  αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  

 αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

 αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

 αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (π.χ. λαμπτήρες) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα φυτικά και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, η 

διαχείριση των οποίων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών τους. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή pellets και βιοαερίου, ενώ η καύση τους αποτελεί 

την απλούστερη μέθοδο διαχείρισής τους.    

 επικίνδυνα ειδικά στερεά απόβλητα: η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω ειδικά 

αδειοδοτημένων μονάδων, ενώ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών τους. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, για τις οποίες αμφισβητείται η χρήση του τριπλού ξεπλύματος που τις 

καθιστά ακίνδυνα απόβλητα 

 ιατρικά απόβλητα ή απόβλητα υγειονομικών μονάδων: η διαχείριση πραγματοποιείται 

από κατάλληλα αδειοδοτημένες για αποστείρωση / αποτέφρωση μονάδες και αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών τους. Τα απόβλητα των ειδικών ρευμάτων αυτής 

της υποκατηγορίας διαχειρίζονται όπως τα αντίστοιχα των μη επικινδύνων ειδικών 

στερεών αποβλήτων. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής έγκειται στο γεγονός ότι υποστηρίζεται η 

συνέχιση του ήδη χρησιμοποιηθέντος τρόπου διαχείρισης, δεδομένου ότι το εξωτερικό 

περιβάλλον παραμένει αμετάβλητο. 

Από την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής εξαιρείται ένα τμήμα των: 

 μη επικίνδυνων ειδικών στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα: 

  οι παραγόμενες ιλύες από αστικά λύματα, τουριστικές μονάδες, βιομηχανίες και 

κοινωφελείς οργανισμούς 

 τα γεωργικά απόβλητα περιλαμβανομένων των ζωικών υπολειμμάτων 

Προϋπόθεση της εξαίρεσης αποτελεί η προεπεξεργασία αυτών και ο χαρακτηρισμός 

τους ως μη επικίνδυνα, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση ενέργειας μέσω της 

θερμικής επεξεργασίας τους στο αντίστοιχο εργοστάσιο που θα χωροθετηθεί και θα 

λειτουργήσει στη Μαυροράχη Θεσσαλονίκης.  

Βασικό πλεονέκτημα της επιλεγόμενης στρατηγικής καμίας αλλαγής είναι η διατήρηση 

της υπάρχουσας κατάστασης στον τρόπο διαχείρισης των ειδικών στερεών αποβλήτων 

(ΕΣΑ). Το γεγονός πως στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα και ειδικές 

αδειοδοτημένες μονάδες που λειτουργούν ικανοποιητικά στα πλαίσια του νόμου, σε 
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συνδυασμό με τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας οδηγεί στην αποτροπή της 

πραγματοποίησης επιπλέον κρατικών επενδύσεων με προοπτικές επανεξέτασης 

τουλάχιστον δεκαετίας (10ετίας). Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η επικρατούσα 

τάση της κάλυψης των διαφόρων αναγκών του κράτους από τον ιδιωτικό τομέα.    

 

5.4. Κόστος υλοποίησης των έργων και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί διαδικασία στην οποία εμπλέκονται 

περισσότεροι του ενός φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα των προηγούμενων παραγράφων, η διαχείριση κατηγοριοποιείται στη: 

 διαχείριση των επικίνδυνων και των ιατρικών αποβλήτων: αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη των παραγωγών τους, οι οποίοι οφείλουν να τα παραδώσουν σε ειδικά 

αδειοδοτημένες μονάδες επικινδύνων αποβλήτων για περαιτέρω επεξεργασία και 

ανάκτηση ενέργειας 

 διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων: διαχωρίζονται στα ανακυκλώσιμα και στα 

σύμμεικτα 

Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, και συγκεκριμένα για τα ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα 

στερεά απόβλητα, η συλλογή και αξιοποίησή τους επιτελείται από αδειοδοτημένες ιδιωτικές 

εταιρείες ανακύκλωσης. Όμως για τα σύμμεικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα η συλλογή 

και αποκομιδή τους αποτελεί αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α'βαθμού, οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν τις προαναφερθείσες εργασίες είτε αυτόνομα είτε με την 

εκμίσθωση εργολάβου. Φυσικά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α'βαθμού συγκαταλέγονται 

και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου συγκεντρώνονται τα στερεά 

απόβλητα, συρρικνώνονται και μεταφέρονται για τελική επεξεργασία και διάθεση. Με τον 

προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης, η όλη διαδικασία παραμένει η ίδια με μοναδική 

διαφοροποίηση τη χωροθέτηση και λειτουργία των πράσινων σημείων, απ' όπου 

προκύπτουν ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά επαναχρησιμοποίησης, το κέρδος της 

πώλησης των οποίων καρπώνονται οι ΟΤΑ Α'βαθμού μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το 

λειτουργικό τους κόστος.  

Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας ενός πράσινου σημείου είναι συνάρτηση των 

παραγόντων (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2015): 

 αγορά γης  

 προμήθεια εξοπλισμού συλλογής (κάδοι, containers, κ.α.) 

 προμήθεια οχημάτων μεταφοράς  

 ενδεχόμενα υποστηρικτικά έργα (οδοί πρόσβασης) 
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 κατασκευή και συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού 

και κυμαίνεται κατ' ελάχιστο στα 350.000€24, ένα κόστος που θα αποσβεστεί γρήγορα 

εάν λάβει κάποιος υπόψη την προβλεπόμενη επιδότηση εναλλακτικής διαχείρισης, τα 

εμπορεύσιμα ανακυκλώσιμα υλικά και το περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτουν.  

Εν συνεχεία και βάση του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισής των αστικών στερεών 

αποβλήτων της ΠΚΜ, τα διαχωριζόμενα πλέον στερεά απόβλητα μεταφέρονται μέσω των 

ΣΜΑ στον οργανωμένο χώρο της Μαυροράχης για την περαιτέρω επεξεργασία τους στις 

μονάδες: 

 μηχανικής διαλογής ανακυκλωσίμων (πλέον ΜΕΑ) 

 κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

 θερμικής επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας 

 τελικής διάθεσης υπολειμμάτων    

Συνδυάζοντας τις υφιστάμενες δομές (πίνακας 4.3.1.) με τις προτεινόμενες 

(παράγραφος 5.3.), για την βέλτιστη διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτείται η 

κατασκευή δέκα (10) επιπλέον ΣΜΑ, με τους επτά (7) από αυτούς να χωροθετούνται στην 

ΠΕ Θεσσαλονίκης, ένας (1) στην ΠΕ Κιλκίς και δύο (2) στην ΠΕ Πέλλας (πίνακας 5.4.1.) 

 

Πίνακας 5.4.1.: Απαιτούμενοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

 Περιφερειακές 

Ενότητες 

Υφιστάμενα  

ΣΜΑ 

Προτεινόμενα 

ΣΜΑ 

Απαιτούμενα 

ΣΜΑ 

Ημαθίας 2 2 - 

Θεσσαλονίκης 7 14 7 

Κιλκίς 1 2 1 

Πέλλας - 2 2 

Πιερίας 2 2 - 

Σερρών 2 2 - 

Χαλκιδικής 5 5 - 

 

Επειδή το κόστος κατασκευής ενός ΣΜΑ είναι συνάρτηση της δυναμικότητάς25 του και 

στην κατηγορία της μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ η τιμή κατασκευής κυμαίνεται περί των 

24 Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας ενός πράσινου σημείου υπολογίστηκε κατ' εκτίμηση από τα τοπικά 
σχέδια διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων διαφόρων Δήμων ανά την Ελλάδα.  

25 Οι ΣΜΑ ταξινομούνται σε τρεις (3) κατηγορίες ως προς τη δυναμικότητά υποδοχής και μεταφόρτωσής τους 
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 2016): 

 60 - 150tn/d (μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ) 
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250.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Δήμος Γορτυνίας, 2013), υπολογίζεται ότι για 

την κατασκευή των δέκα (10) ΣΜΑ θα απαιτηθούν κατ΄ελάχιστον 

250.000€*10=2.500.000€  

Αναφορικά με το χώρο της Μαυροράχης, όπου προτείνεται να εγκατασταθούν μία (1) 

μονάδας μηχανικής διαλογής ανακυκλωσίμων (πλέον ΜΕΑ), μία (1) μονάδα 

κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και μία (1) μονάδα θερμικής επεξεργασίας 

με ανάκτηση ενέργειας, ενώ θα επιτελείται τελική διάθεση των υπολειμμάτων, το κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 5.4.2. 

(Ένωση Δήμων Κύπρου, 2017). 

 

Πίνακας 5.4.2.: Οικονομικά στοιχεία για τις μονάδες ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και θερμικής 

επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας (Kalogirou, 2008; Καλογήρου, 

2011; ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012; Ταραλάς, 2013; Ένωση Δήμων Κύπρου, 2017) 

 ΜΕΑ ΜΕΒΑ 

Μονάδα θερμικής 

επεξεργασίας με 

ανάκτηση ενέργειας 

Κόστος επένδυσης26 (€) >5.000.000 
1.200.000-

14.500.00027 
350.000.000 

Κόστος λειτουργίας (€/tn) 45-60 15-7028 40-90 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι στον υπολογισμό 

του κόστους συμπεριλαμβάνονται διάφοροι παράμετροι που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του συνόλου των περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 150 - 500tn/d (μεσαίας δυναμικότητας ΣΜΑ) 
 500 - 3000tn/d (μεγάλης δυναμικότητας ΣΜΑ) 

26 Το κόστος επένδυσης ποικίλει ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, τον αριθμό των λειτουργιών 
διαλογής, την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού, την εφαρμοζόμενη μέθοδο, τα συστήματα αντιρρύπανσης και 
την τελική διάθεση των υπολειμμάτων (ΕΕΤΑΑ, 1999).  

27 Το κόστος επένδυσης της ΜΕΒΑ ποικίλει ανάλογα με τον τύπο κομποστοποίησης (σε ανοικτούς σωρούς, σε 
καλυμμένους σωρούς, σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης σε batch αντιδραστήρες υψηλού ποσοστού στερεών 
(ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012). 

28 Το κόστος της κομποστοποίησης για τα οργανικά των αστικών στερεών αποβλήτων διαμορφώνεται ως εξής 
(ΣΕΚ ,2017): 

 Υπαίθρια κομποστοποίηση σε σωρούς: 35€/t 
 Στεγασμένη κομποστοποίηση σε σωρούς: 48€/t 
 Κομποστοποίηση σε κλειστά κτήρια: 56€/t 
 Αναερόβια χώνευση και κομποστοποίηση: 72€/t 
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Χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία είναι εφικτό να υπολογιστεί το κατ' ελάχιστο 

ποσό που απαιτείται να επενδυθεί προκειμένου να κατασκευαστούν και να τεθούν σε 

λειτουργία οι μονάδες που προτάθηκαν. 

 Από την άλλη, τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία των 

προαναφερομένων μονάδων μπορούν να συντελέσουν θετικά προς τη βιώσιμη και 

επικερδή διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, η τιμή πώλησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν από τα πράσινα σημεία και τη ΜΕΑ, του 

compost από τη ΜΕΒΑ και της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από τη μονάδα 

θερμικής επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας παρουσιάζεται αναλυτικά στο πίνακα 

5.4.3.(Recycling sympraxis, 2010; Καλογήρου, 2011; ΣΕΚ, 2017; Καραγιαννίδης & 

Αντωνόπουλος, n.d.). 

 

Πίνακας 5.4.3.:  Τιμή πώλησης ανακυκλώσιμων υλικών, compost και ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας  

 Πράσινα Σημεία & 

ΜΕΑ 

(€/t) 

ΜΕΒΑ 

(€/t) 

Μονάδα θερμικής 

επεξεργασίας με 

ανάκτηση ενέργειας 

(€/ΜWh) 

Χαρτί/χαρτόνι 52,5   

Πλαστικό 66,0   

Γυαλί 10,9   

Αλουμίνιο 8,8   

Λευκοσίδηρο 21,0   

Ξύλο 9,5   

Compost  50-60  

Ηλεκτρική και 

θερμική 

ενέργεια29 

  85-87,85 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι το μέγιστο "Gate fee" για παραγόμενα ΑΣΑ 400.000tn/έτος  

με 700.000tn/έτος κυμαίνεται στα 60 με 70 ευρώ (€) ανά τόνο (tn) ΑΣΑ, τιμή κατά 20 με 

30 ευρώ υψηλότερη του κόστους του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης (τελική διάθεση του 

29 Το 50% θεωρείται ανανεώσιμη ενέργεια λόγω της περιεκτικότητας σε ζυμώσιμα και χαρτί (Καραγιαννίδης 
& Αντωνόπουλος, n.d.) 
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μεγαλύτερου ποσοστού των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ), κόστος που δεν περιλαμβάνει το κόστος 

αποκατάστασης και παρακολούθησης του εκάστοτε ΧΥΤΑ. Σύμφωνα, όμως, με εθνικές 

εκθέσεις, που παρουσιάστηκαν το 2006 στο συνέδριο της CEWEP (Confederation of 

Waste‐to‐Energy Plants) στη Βιέννη, το κόστος της αξιοποίησης των ΑΣΑ για την 

παραγωγή ηλεκτρικής και/ή θερμικής ενέργειας, είναι της ιδίας τάξης μεγέθους με το 

αντίστοιχο της ταφής (Λεονταράκης, 2013). 

   Παρά το γεγονός ότι το κόστος κατασκευής30 και λειτουργίας31 όλων των 

προαναφερόμενων μονάδων είναι υψηλότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο κόστος που 

προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης (τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ), η 

εμπειρία και πληθώρα μελετών έχει δείξει ότι μακροπρόθεσμα η προτεινόμενη διαδικασία 

διαχείρισης παρουσιάζει πλεονεκτήματα πολλαπλής αξίας, περιβαλλοντικής, κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτικής φύσεως.  

Άλλωστε η σύγχρονη τάση προωθεί το συνδυασμό και όχι την αντιπαράθεση των 

εναλλακτικών μεθόδων, με την ανακύκλωση και τη θερμική επεξεργασία να είναι σύμμαχοι 

στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των τεράστιων παραγόμενων 

ποσοτήτων στερεών αποβλήτων. 

 

5.5. Άλλες προτεινόμενες στρατηγικές ανάπτυξης 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας απαιτεί έργα και κονδύλια που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική επίλυση του 

προβλήματος των τεράστιων ποσοτήτων που παράγονται σε ετήσια κλίμακα.   

Ξεκινώντας από τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), και σύμφωνα με την πρόταση της 

παρούσας εργασίας, η διαχείρισή τους λαμβάνει χώρα αρχικώς μέσω της διαδικασίας της 

διαλογής στην πηγή και της επεξεργασίας των στερεών στα ΚΔΑΥ και τη ΜΕΑ, στάδια 

όπου διαχωρίζεται ένα σημαντικό ποσοστό υλικών που είτε επαναχρησιμοποιείται είτε 

ανακυκλώνεται με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον, η επεξεργασία των 

βιοαποβλήτων στην ΜΕΒΑ και η θερμική επεξεργασία των υλικών που δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συμβάλλουν στην παραγωγή compost και ενέργειας, μέρος των οποίων 

καλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες της διαδικασίας, με το πλεόνασμα να πωλείται στην 

αγορά, ενώ το υπόλειμμα από το εργοστάσιο θερμικής επεξεργασίας να διατίθεται προς 

ταφή στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

30 Σε νέες εγκαταστάσεις το 30-50% του συνολικού κόστους επένδυσης αντιστοιχεί στην τεχνολογία για την 
προστασία του περιβάλλοντος (Καραγιαννίδης & Αντωνόπουλος, n.d.) 

31 Το κόστος μειώνεται δραστικά όσο αυξάνεται η δυναμικότητα της μονάδας (ισχυρή επίδρταση οικονωμιών 
κλίμακας) - απαγορευτική σε πληθυσμιακά μικρές περιοχές (Καραγιαννίδης & Αντωνόπουλος, n.d.) 
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Αντιθέτως, τα επικίνδυνα και ιατρικά στερεά απόβλητα παραλαμβάνονται από τις ειδικά 

αδειοδοτημένες εταιρείες προς περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Την ευθύνη για τη 

συλλογή και διάθεσή τους φέρει εξολοκλήρου ο παραγωγός αυτών. 

Ως εκ τούτου, η διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας επιτελείται οργανωμένα καλύπτοντας το σύνολο των στερεών, 

σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό πλαίσιο και τη δέσμευση για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 Η προσπάθεια σχεδιασμού που υλοποιείται από διάφορους φορείς (ΟΤΑ Α’βαθμού, 

ΦΟΔΣΑ και ιδιώτες) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να συμβάλλει θετικά 

και στην επίλυση του ιδίου θέματος σε Περιφέρειες με τεράστια προβλήματα διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι εφικτό να πραγματοποιείται 

"εισαγωγή" αστικών στερεών αποβλήτων από άλλες Περιφέρειες, αφού έχει προηγηθεί η 

διαδικασία λήψης των υλικών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, με τρόπο ανάλογο 

του περιγραφόμενου στην παράγραφο 5.3.  

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πρότασης είναι πολλαπλά. Αρχικώς, 

περιορίζονται σημαντικά οι απαιτούμενοι ανά την Ελλάδα ΧΥΤΑ, μιας και ο όγκος του 

προς τελική διάθεση υπολείμματος είναι κατά 90% μικρότερος. Όπως, άλλωστε είναι 

γνωστό, οι ΧΥΤΑ απαιτούν τεράστιες εκτάσεις, καθώς και χρόνο και χρηματοδότηση για 

την αδειοδότηση και κατασκευή τους, με τις τοπικές κοινωνίες να είναι ως επί το πλείστον 

αντίθετες ως προς τη χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία τους. Με τη μεταφορά των 

ΑΣΑ, που έχουν υποστεί την απαιτούμενη προεπεξεργασία, για θερμική επεξεργασία στο 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης, εξοικονομούνται κονδύλια από τη μη κατασκευή νέων έργων αλλά 

κυρίως από τα επιβαλλόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμα για παράβαση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται Υπηρεσίες σε άλλες 

Περιφέρειες, γεγονός που θα επιφέρει κέρδη που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύπτοντας 

τόσο τις ανάγκες των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωρίς να απαιτείται 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όσο και άλλες ανάγκες του συγκροτήματος της 

Μαυροράχης (π.χ. συντήρηση οδικού δικτύου, συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων κ.λ.π). 

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων διαχείρισης των ΑΣΑ, καθώς και την 

επιτυχή αξιολόγηση και έλεγχο της λειτουργίας των επιμέρους σταδίων όλης της 

διαδικασίας διαχείρισης, είναι εφικτό να προχωρήσει χωρίς την πίεση του χρόνου και η 

απαιτούμενη αδειοδότηση για τη διαχείριση των επικινδύνων και ιατρικών αποβλήτων. Η 

εν λόγω αδειοδότηση θα επιτρέπει τη συλλογή και θερμική επεξεργασία των επικινδύνων 
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και ιατρικών στερεών αποβλήτων, διαδικασία που σήμερα πραγματοποιείται αποκλειστικά 

από ιδιωτικές εταιρείες, λειτουργώντας ανταγωνιστικά με τους ιδιωτικούς φορείς με στόχο 

τη μείωση του κόστους επεξεργασίας τους. Φυσικά, θα απαιτηθούν περισσότερα και 

ακριβότερα αντιρρυπαντικά μέσα (π.χ. φίλτρα κατακράτησης επικίνδυνων αέριων ρύπων 

προερχόμενων από το εργοστάσιο θερμικής επεξεργασίας) για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θα τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του ήδη αδειοδοτημένου 

ΧΥΤΑ μετατρέποντάς τον σε ΧΥΤΕΑ32, λόγω της νέας σύστασης του υπολείμματος που θα 

προκύπτει από τη θερμική επεξεργασία του συνόλου πλέον των στερεών αποβλήτων.     

Η θερμική επεξεργασία του συνόλου των στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) 

μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά μόνο στο επίπεδο της ΠΚΜ και εν συνεχεία, εάν τα 

αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, και σε πανελλήνια κλίμακα.   

Συμπερασματικά, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων παρέχει 

στην ΠΚΜ το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισής των, αρχικά με έργα που θα 

καλύπτουν τα αστικά απόβλητα της ιδίας περιφέρειας και ακολούθως και άλλων 

περιφερειών. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα ωθήσει την ΠΚΜ να επεκταθεί στη 

θερμική επεξεργασία επικίνδυνων και ιατρικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της στη 

Μαυροράχη, παρέχοντας υπηρεσίες και αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη σεβόμενη 

ταυτόχρονα όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της χώρας. 

 

 

32 ΧΥΤΕΑ = Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων 
                                                 



105 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, 

η επίλυση του οποίου δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 

προσπάθεια ενιαίας αντιμετώπισης του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων της, εξέδωσε 

την Οδηγία - πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, στην οποία καταγράφονται οι κατευθυντήριες γραμμές 

που οφείλουν να ακολουθούν τα κράτη μέλη της υιοθετώντας μέτρα που θα συμβάλλουν 

θετικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Προς εφαρμογή της προαναφερόμενης οδηγίας, η Ελλάδα έχει καταρτίσει τον Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές 

και τους στόχους διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις γενικές 

κατευθύνσεις, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα και δράσεις που πρέπει να ληφθούν.  

Η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει ως στόχο μέχρι το 

2020 να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

 δραστική μείωση των κατά κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων 

 επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλωσίμων - 

βιοαποβλήτων τουλάχιστον του 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων 

 ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης 

 περιορισμός της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνόλου των 

αστικών στερεών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή αποτελεί την τελευταία και ύστατη 

επιλογή σε περίπτωση εξάντλησης οποιουδήποτε άλλου είδους ανάκτησης 

Σεβόμενοι τους στόχους που τίθενται στον ΕΣΔΑ και τη χάραξη της εθνικής πολιτικής, 

στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε στρατηγικά ο τρόπος διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων της ΠΚΜ.  

Οι στόχοι που θέτει ο ΕΣΔΑ είναι πολύ φιλόδοξοι και απαιτούν την κατάρτιση 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ανά Περιφέρεια, στο οποίο θα 

εξειδικεύονται οι ενέργειες και δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 

επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι με χρονικό ορίζοντα έως το 2020.    

Συγκεκριμένα, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της ΠΚΜ διαχωρίστηκε σε δύο (2) 

κατηγορίες: 

 στη διαχείριση των επικίνδυνων και των ιατρικών αποβλήτων: αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη των παραγωγών τους, οι οποίοι οφείλουν να τα παραδώσουν σε ειδικά 

αδειοδοτημένες μονάδες επικίνδυνων αποβλήτων για περαιτέρω επεξεργασία και 

ανάκτηση ενέργειας 
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 στη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, ήτοι κατηγορία αποβλήτων που 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στερεά που προκύπτουν από την καθημερινότητα του 

συνόλου των πολιτών και διαχωρίζονται στα ανακυκλώσιμα και στα σύμμεικτα 

Εν προκειμένω, για την κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων προτάθηκε η αύξηση 

της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους, καθώς επιφέρουν πολλαπλά 

περιβαλλοντικά (εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που συμβάλλουν στην ενίσχυση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου), κοινωνικά (ενίσχυση του σεβασμού προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον) 

και οικονομικά (συμβολή στην κυκλική οικονομία, οικονομική αξία των ανακτώμενων 

υλικών) οφέλη. Η αύξηση αυτή θα επιτευχθεί μέσω των πράσινων σημείων, χώροι στους 

οποίους οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά και βιοαπόβλητα, ενώ 

προωθείται και η οικιακή κομποστοποίηση. 

Ως προς τα σύμμεικτα απόβλητα, για τη διαχείρισή τους προτάθηκε η συλλογή και 

μεταφορά τους μέσω των ΣΜΑ και η περαιτέρω επεξεργασία τους στις μονάδες: 

 μηχανικής διαλογής ανακυκλωσίμων (πλέον ΜΕΑ) 

 κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

 θερμικής επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας 

 τελικής διάθεσης υπολειμμάτων,    

μονάδες οι οποίες θα κατασκευαστούν και θα λειτουργούν στον οργανωμένο χώρο της 

Μαυροράχης Θεσσαλονίκης, όπου ήδη λειτουργεί ο ΧΥΤΑ που δέχεται τα στερεά 

απόβλητα της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Το κόστος κατασκευής των μονάδων είναι δυνατό να 

καλυφθεί μέσω κυρίως ευρωπαϊκών αλλά και κρατικών ή/και ιδιωτικών πηγών 

χρηματοδότησης.  

Στα προτεινόμενα έργα θα συμπεριληφθεί και μια μονάδα θερμικής επεξεργασίας με 

ανάκτηση ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί ως αναποτελεσματική και 

επικίνδυνη, η θερμική επεξεργασία με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να συμβάλλει θετικά 

στην επίλυση των προβλημάτων διάθεσης στερεών αποβλήτων εξαιτίας της μείωση του 

όγκου των αποβλήτων που θα καταλήγουν ως υπολείμματα πλέον σε ταφή, ενώ θα 

παράγεται ενέργεια που θα είναι δυνατό να αξιοποιείται στο έπακρο, καλύπτοντας τόσο τις 

ανάγκες της μονάδος όσο και αξιοποιώντας το πλεόνασμα ως προϊόν προς πώληση. Με 

αυτό τον τρόπο η ΠΚΜ θα αποκτήσει ένα θετικό περιβαλλοντικό προφίλ, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί και ένα ετήσιο 

σημαντικό χρηματικό ποσό για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των έργων. 
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Επιπρόσθετα, σε μελλοντικό χρόνο προτάθηκε να παρέχονται υπηρεσίες και σε άλλες 

Περιφέρειες. Η έλλειψη υποδομών (ΚΔΑΥ & ΧΥΤΑ) σχετικών με τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων από άλλες περιφέρειες ανά την Ελλάδα και υπό το φόβο της 

επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τις 

αρμόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες με άλλες 

Περιφέρειες με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την άρση των 

κυρώσεων για την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη 

κερδών.  

Επιπλέον, ο φιλόδοξος σχεδιασμός θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε μελλοντικό χρόνο 

με την ενσωμάτωση και επεξεργασία των επικίνδυνων και των ιατρικών αποβλήτων, αφού 

προηγηθεί η τροποποίηση της αδειοδότησης του "πάρκου" διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων στην περιοχή "Μαυροράχη" Θεσσαλονίκης.  

Στο στρατηγικό σχεδιασμό που προτάθηκε περιελήφθησαν έργα που θα συμβάλλουν 

στην αξιοσημείωτη μείωση του όγκου των αποβλήτων (ποσοστό 90%), την αύξηση του 

χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ, την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, τις μειωμένες 

εκπομπές ρύπων (μεθάνιο (CH4) & διοξείδιο του άνθρακα (CO2)) που συνεισφέρουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τη μελλοντική προοπτική για τη θερμική 

επεξεργασία των επικινδύνων και ιατρικών αποβλήτων. Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι με 

τη μέθοδο της θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων ελαχιστοποιούνται οι 

πιθανότητες επιβάρυνσης ή/και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λόγω της εξελιγμένης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εφαρμόζεται και 

χρησιμοποιείται και σε σκανδιναβικές χώρες, τις κατεξοχήν χώρες με έντονα ανεπτυγμένη 

την περιβαλλοντική συνείδηση, ενώ παρατηρείται διεθνώς μια αυξητική τάση της 

ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. 

Στην όλη προσπάθεια, πρωτευούσης σημασίας θεωρείται η συμβολή των πολιτών, χωρίς 

τη συνεργασία των οποίων είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι της 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Επιπλέον, η εμπεριστατωμένη πληροφόρηση από 

τους αρμόδιους φορείς και η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία μπορεί να 

περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις των πολιτών για την "αναβάθμιση" της περιοχής 

"Μαυροράχη Θεσσαλονίκης" από ΧΥΤΑ σε οργανωμένο χώρο διαχείρισης αποβλήτων με 

ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και μονάδα θερμικής επεξεργασίας, όπου είναι εφικτό να παραλαμβάνονται 

και να επεξεργάζονται και στερεά απόβλητα άλλων Περιφερειών. 
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Η επίλυση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων κρίνεται αναπόφευκτη και 

επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο σε επίπεδο ΠΚΜ και Ελλάδος, αλλά παγκοσμίως γενικότερα. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως καλές πρακτικές στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τρόπου 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλωστε η 

φύση δεν παράγει απόβλητα, διότι στη φύση τίποτα δεν είναι άχρηστο.  
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12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β’604)»  

13. ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/14.6.2006 (ΦΕΚ 791/Β’/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι 

και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»  

14. ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ 287/Β’/2.3.2007): «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της 

υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σεσυμμόρφωση με τις διατάξεις 

του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης 

Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ 

(Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ.24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση 

Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … 

κ.λπ.» (Β΄ 791)» 
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15. ΚΥΑ 7589/731/29.3.2000 (ΦΕΚ 514/Β’/11.4.2000) «Για τον καθορισμό μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων» 

16. ΚΥΑ οικ.146163/3.5.2012 (ΦΕΚ 1537/Β’/8.5.2012) «Μέτρα και Όροι για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» 

17. Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β`/15.12.2015) Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων 

18. Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α`/15.12.2015) Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 

19. Υπ’ αριθμ. 639/22.12.2005 απόφαση Γ.Γ. Π.Κ.Μ. «Έγκριση Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» 

 

Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

1. Ν. 2939/2.8.2001 (ΦΕΚ 179/Α’/6.8.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Ν. 3854/18.6.2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. ΚΥΑ 104826/3.6.2004 (ΦΕΚ 849/Β’/9.6.2004) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών 

τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / 

άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε 

εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του 

Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων κ.λ.π." (Α΄179)»  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11584
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11760
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4. ΚΥΑ 112145/16.12.2004 (ΦΕΚ 1916/Β’/24.12.2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της 

χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των 

ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των 

τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες» 

5. ΚΥΑ 9268/469/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β’/2.3.2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών 

στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών 

σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), 

καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες 

και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004»  

6. ΚΥΑ 9303/454/E103/26.2.2009 (ΦΕΚ 408/Β’/5.3.09) Καθορισμός ύψους 

ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής 

διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001 (Α179), το 

άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004 (Α 75), το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του π.δ. 82/2004 (Α 

64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9(παρ. 3.β) του π.δ. 

115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ.3.β) του π.δ. 117/2004 (Α 82)» 

7. ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/28.9.2010 (ΦΕΚ 1625/Β’/11.10.2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών « 

8. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.8.2010 (ΦΕΚ 1312/Β’/24.8.2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  

9. ΠΔ 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α’/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ 

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»  

10. ΠΔ 109/4.3.2004 (ΦΕΚ 75/Α’/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 

των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείρισή τους»  
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11. ΠΔ 116/4.3.2004 (ΦΕΚ 81/Α’/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 

2000»  

12. ΠΔ 117/4.3.2004 (ΦΕΚ 82/Α’/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον 

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»  

13. ΠΔ 15/1.1.2006 (ΦΕΚ 12/Α’/3.2.06) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 

117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003  

14. ΥΑ οικ. 133480/14.11.2011 (ΦΕΚ 2711/Β’/15.11.2011) «Τροποποίηση Παραρτήματος 

ΙΒ του ΠΔ 117/2004» 

15. ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β’/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη 

χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών 

και αστικών λυμάτων» 

16. ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β’/11.4.00) «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» 

17. ΚΥΑ 18083/1098Ε.103/8.5.2003 (ΦΕΚ 606/Β’/15.5.2003) Σχέδια 

διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη 

συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514)» 

18. ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β’/1.10.03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» 

19. ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α’/5.3.04) «Αντικατάσταση της υπ’αρ. 73537/148/1995 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και 19817/2000 κοινής 
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υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’αρ. 73537/1995 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης κ.λ.π.» (Β’ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

20. ΚΥΑ οικ. 104826/2004 (ΦΕΚ 849/Β’/9.6.04) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών 

τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / 

άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε 

εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του 

Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων κ.λ.π.» ((ΦΕΚ 179/Α’/6.8.01)» 

 

Γ. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Τα θέματα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ρυθμίζονται ειδικότερα από τις 

παρακάτω διατάξεις:  

1. ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/B’/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα» 

2. Ν. 3536/22.2.2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»  

3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Ν. 3854/18.6.2010 (ΦΕΚ 94/Α΄/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

5. Ν. 3979/14.6.2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις» 

6. Ν.4071/11.4.2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»  
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